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ABSTRAK
Fauzi, Ahmad Arfan. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui
Model Think Pair Share (TPS) Berbasis CD Pembelajaran Siswa Kelas IVA SDN Wonosari 02 Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:
Harmanto, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II: Fitria Dwi Prasetyaningtyas, S.
Pd., M. Pd.
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara
yang baik, kreatif, bertanggung jawab, cerdas, kritis, dan partisipatif. Hasil
refleksi awal dengan kolaborator menunjukkan beberapa permasalahan, yaitu guru
belum menerapkan model yang inovatif dan media pembelajaran, sehingga siswa
cepat merasa bosan dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, selain itu
nilai ketuntasan klasikal hanya mencapai 44,74% dengan KKM 62. Rumusan
masalah yang diperoleh adalah Apakah melalui model Think Pair Share (TPS)
berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa,
dan hasil belajar siswa kelas IV-A SDN Wonosari 02 Semarang? Tujuan
penelitian ini yaitu mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn kelas IV-A SDN
Wonosari 02 Semarang melalui model Think Pair Share (TPS) berbasis CD
pembelajaran.
Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tiga siklus, dengan tahapan masingmasing siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian
ini dilaksanakan di SDN Wonosari 02 Kota Semarang. Subjek penelitian adalah
guru dan siswa kelas IV-A dengan jumlah 38 siswa yang terdiri dari 19 siswa lakilaki dan 19 siswa perempuan. Variabel penelitian ialah keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu observasi dan tes.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keterampilan guru pada siklus I
memperoleh skor 22 dalam kategori cukup, siklus II meningkat menjadi 26 dalam
kategori baik dan siklus III skor menjadi 29 dalam kategori baik. Pada siklus I
aktivitas siswa memperoleh skor sebesar 21.67 dalam kategori cukup, kemudian
meningkat pada siklus II menjadi 24,85 dalam kategori baik, dan siklus III
menjadi 30,16. Hasil belajar siswa pada siklus I ketuntasan klasikalnya 57,89%,
meningkat menjadi 65,79% pada siklus II, dan menjadi 76,32% pada siklus III.
Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut yakni pembelajaran
melalui model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn kelas IV-A SDN Wonosari 02
Semarang. Saran yang dapat peneliti sampaikan ialah model Think Pair Share
(TPS) berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn, oleh karena itu model
Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran ini dapat dijadikan alternatif
untuk peningkatan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran lain.
Kata kunci: Kualitas Pembelajaran PKn, TPS, CD Pembelajaran.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan nasional mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam
mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang No
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum mempunyai
kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan
segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan.
Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan
pegangan tentang jenis, lingkup dan urutan isi, serta proses pendidikan.
Kurikulum dalam sistem persekolahan diartikan sebagai seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu (UU No 20, 2003: 5).
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang
beragam ini tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.Dimana Standar
Nasional Pendidikan yang harus dikembangkan adalah standar proses yang berisi
kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan di seluruh wilayah

1

2

hukum NKRI yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala (UU No 20,
2003: 19).
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 41 tahun 2007
disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses
tersebut diperlukan guru

yang memberikan keteladanan, membangun

kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi
dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma
pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi
peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar
terlaksana secara efektif dan efisien. (Permendiknas No 41 tahun 2007).
Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang
ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai
dengan Kelas VI. Kurikulum SD/MI memuat : 8 mata pelajaran, yaitu : (1)
Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4)
Matematika, (5) Ilmu Pengetahuan Alam, (6) Ilmu Pengetahuan Sosial, (7) Seni
Budaya dan Keterampilan, dan (8) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
muatan lokal; dan pengembangan diri (KTSP, 2007:12).
Pembelajaran yang efektif dan efisien tersebut perlu diterapkan dalam
setiap mata pelajaran terlebih-lebih pada mata pelajaran PKn.Menurut
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Permendiknas No. 22 tahun 2006 Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai arti
sebagai mata pelajaran yang fokus pada pembentukan warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibanya untuk menjadi warga
negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila
dan UUD 1945 (BSNP, 2006).
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang
mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia
melalui koridor “value-based education” (Sunarso, 2008:1). Pendidikan
Kewarganegaraan diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah
menengah atas dan perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata
pelajaran di SD menjadi sarana untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan moral
berdasarkan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dan moral tersebut
diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa,
sebagai individu maupun anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa.
Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta
didik memiliki kompetensi sebagai berikut : (a) Berpikir secara kritis, rasional dan
kreatif menanggapi isu kewarganegaraan; (b) Berpartisipasi secara bermutu dan
bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara; (c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk
membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama
dengan bangsa-bangsa lain; dan (d) Berinteraksi dengan bangsa lain dalam
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percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi. Oleh Pusat Kurikulum (2003:3) dalam (Sunarso, 2008:11).
Ruang lingkup dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
mencakup aspek-aspek yaitu: (a) persatuan dan kesatuan, (b) norma, (c) hukum,
(d) peraturan, (e) hak asasi manusia, (f) kebutuhan warga negara, (g) konstitusi
negara, (h) pancasila, (i) kekuasaan dan politik, (j) globalisasi (KTSP, 2006: 3031).
Berdasarkan hasil pengamatan pada siswa kelas IV SDN Wonosari 02,
ditemukan beberapa permasalahan, yaitu guru belum menerapkan model yang
kreatif dan inovatif dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Guru hanya meminta
siswa untuk membaca bacaan yang terdapat di buku paket lalu menjawab
pertanyaan yang ada dan adanya anggapan dari diri para siswa bahwa pelajaran
PKn merupakan mata pelajaran yang tidak menarik dan identik dengan hafalan.
Siswa kurang aktif dalam pembelajaran, dikarenakan kurang termotivasi untuk
mengikuti pembelajaran. Maka hasil refleksi tersebut dapat berbanding lurus
dengan hasil belajar siswa, lebih dari 50% siswa di kelas IV-A SDN Wonosari 02
Semarang belum memenuhi kriteria ketuntasan dengan nilai minimal 62.
Sehingga perlu adanya pembenahan dengan menerapkan model yang inovatif.
Model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) merupakan salah satu jenis
model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola
interaksi siswa. Strategi Think-Pair-Share ini berkembang dari penelitian belajar
kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh Frang Lyman dan
koleganya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip Arends (1997),
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menyatakan bahwa Think-Pair-Share merupakan suatu cara yang yang efektif
untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua
resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara
kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam Think-Pair-Share
dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling
membantu (Trianto, 2007:61).
Dalam penelitian ini digunakan CD Pembelajaran sebagai media
pembelajaran dengan model Think Pair Share (TPS) untuk meningkatkan prestasi
belajar siswa. Tampilan menu dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan
desain warna dan suara sehingga diharapkan akan tercipta suasana pembelajaran
yang segar (fresh) dan menyenangkan (fun).
Maka dengan pemanfaatan media CD pembelajaran, pelaksanaan model
pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran akan
meningkatkan minat siswa mengikuti pembelajaran PKn, membuat siswa untuk
terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan pengetahuan
secara mandiri, sikap dan keterampilan siswa sehingga dapat meningkatkan
aktivitas dan prestasi belajar siswa.
Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa
model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan hasil
pembelajaran PKn. Penelitian yang dilakukan oleh Surna Ulfatusani tahun 2011
yang dilakukan pada siswa kelas IVC SD Negeri Tambakaji 04 Semarang dengan
judul Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model Cooperative Learning
Tipe Think-Pair-Share (TPS) Dengan Media CD Pembelajaran pada Pelajaran

6

PKn Kelas

IVC SD Negeri Tambakaji 04 Semarang. Hasil penelitian

ini

menunjukkan bahwa dengan menggunakan model cooperative learning tipe
Think-Pair-Share (TPS) dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan
aktivitas guru, aktivitas siswa dan prestasi belajar siswa dalam pelajaran PKn.
Hasil aktivitas guru menunjukkan bahwa pada siklus I persentasenya adalah
70%, pada siklus II menjadi 80% dan siklus III adalah 87,5%. Sedangkan
hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I sebesar 67,5% meningkat menjadi
80% pada siklus II dan 87,75% pada siklus III. Selain itu prestasi hasil belajar
siswa pada siklus I persentase ketuntasan sebesar 67,5% meningkat pada siklus
II dengan persentase 75% dan meningkat lagi menjadi 82,5% pada siklus III. Nilai
tersebut memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Berdasarkan
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model cooperative learning
tipe Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan
aktivitas guru, aktivitas siswa dan prestasi belajar siswa dalam pelajaran PKn.
Kondisi yang terjadi di kelas IV-A SDN Wonosari 02 Kota Semarang
yaitu dengan persentase hasil belajar siswa sebesar 44,74% sangat berbeda dengan
yang ada pada penelitian Surna Ulfatusai yang dapat mencapai 82,5%. Hasil
penelitian Surna Ulfatusani tersebut memperkuat keinginan peneliti untuk
melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas
Pembelajaran PKn Melalui Model Think Pair Share (TPS) Berbasis CD
Pembelajaran Siswa Kelas IV-A SDN Wonosari 02 Semarang”.Manfaat dari
penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn, agar siswa
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terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa.

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: Apakah melalui model Think Pair Share (TPS)
dapat meningkatkan kualitaspembelajaran PKn pada siswa kelas IV-A SDN
Wonosari 02?
Rumusan Masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a. Apakah melalui model Think Pair Share (TPS)berbasisCDpembelajaran dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn kelas IV-A SDN
Wonosari 02?
b. Apakah melalui model Think Pair Share (TPS) berbasisCDpembelajarandapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn kelas IV-A SDN
Wonosari 02?
c. Apakah melalui model Think Pair Share (TPS) berbasisCDpembelajarandapat
meningkatkan hasil belajar pembelajaran PKn siswa kelas IV-A SDN
Wonosari 02?
1.2.2. Pemecahan Masalah
Solusi untuk memecahkan masalah kelas IV-A khususnya pada mata
pelajaran PKn, yaitu dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas menggunakan
model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran. Penelitian Tindakan
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Kelas tersebut akan dilaksanakan dalam tiga siklus dengan masing-masing siklus
terdiri dari satu pertemuan.

Langkah-langkah model Think Pair Share (TPS) menurut Arends (1997)
adalah sebagai berikut :
a. Berpikir
Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan
pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk
berpikir sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan bahwa
berbicara atau mengerjakan bukan bagian berpikir.
b. Berpasangan
Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa
yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat
menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan
gagasan apabila masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru
memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan.
c. Berbagi
Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan
keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk
berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar
sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan. Disadur
Tjokrodiharjo, (2003) dalam Trianto, (2007:126-127).
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1.3. TUJUAN PENELITIAN
1.3.1. Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini adalah: meningkatkan prestasi belajar PKn
pada siswa kelas IV-A SDN Wonosari 02.
1.3.2. Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:
a. Melalui model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn kelas IV-A SDN
Wonosari 02.
b. Melalui model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn kelas IV-A SDN
Wonosari 02.
c. Melalui model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn kelas IV-A SDN
Wonosari 02.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Penyusunan penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberikan
manfaat sebagai berikut:
1.4.1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar serta dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV-A SDN Wonosari 02 Kota Semarang
sehingga model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dapat menjadi
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acuan teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan
dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
1.4.2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
1.4.2.1. Siswa
Melatih siswa untuk aktif dan kreatif, melalui model Think Pair Share
(TPS) berbasisCD pembelajarandiharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa pada pembelajaran PKn, serta melalui model Think Pair Share (TPS)
berbasisCDpembelajaransiswa

dapat

menerima

pengalaman

belajar

yang

bervariasi sehingga meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran PKn.
1.4.2.2. Guru
Sebagai bahan untuk memberi masukan dan pengetahuan bagi guru
tentang pentingnya mengetahui berbagai macam model pembelajaran yang dapat
membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran, salah satunya model Think
Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran, dan sebagai bahan untuk
meningkatkan keterampilan guru dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih
profesional.
1.4.2.3. Sekolah
Memberikan masukan dalam mengembangkan metode pembelajaran
terutama model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaranuntuk
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. KAJIAN TEORI
2.1.1. Belajar dan Pembelajaran
2.1.1.1. Pengertian Belajar
Menurut Fudyartanto (2002, dalam Baharudin, 2010:13) dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar memiliki arti “berusaha
memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini memiliki pengertian bahwa
belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini,
usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk
memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum di
punyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu,
memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu.
Hamalik (2008:27) memperkenalkan beberapa perumusan ”belajar”,
diantaranya : 1) Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui
pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of behavior
through experiencing). 2) Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku
individu melalui interaksi dengan lingkungan.
Anni (2010:82) belajar merupakan proses penting bagi perubahan
perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan
dikerjakan oleh seseorang.
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Menurut Morgan (dalam Anni, 2010:82) belajar merupakan perubahan
relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman.
Gagne dan Berliner (dalam Anni, 2010:82) menyatakan bahwa belajar
merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil
dan pengalaman.
Slavin (dalam Anni, 2010:82) menyatakan bahwa belajar merupakan
perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman.
Belajar merupakan hal terpenting yang harus dilakukan manusia untuk
menghadapi perubahan lingkungan yang senantiasa berubah setiap waktu, oleh
karena itu hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi
kehidupan yang dinamis dan penuh persaingan dengan belajar, dimana
didalamnya termasuk belajar memahami diri sendiri, memahami perubahan, dan
perkembangan globalisasi. Sehingga dengan belajar seseorang siap menghadapi
perkembangan zaman yang begitu pesat. Belajar merupakan suatu proses
perubahan sikap dan perilaku yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
pendapat tersebut didukung oleh penjelasan Slameto (2003:2) bahwa : Belajar
ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan

tingkah

laku

yang

baru

secara

keseluruhan

sebagai

hasil

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
Dari uraian yang mengacu pendapat para ahli mengenai pengertian
belajar peneliti dapat menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha
perubahan tingkah laku yang melibatkan jiwa dan raga sehingga menghasilkan
perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, nilai dan sikap yang dilakukan oleh
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seorang individu melalui latihan dan pengalaman dalam interaksinya dengan
lingkungan yang selanjutnya dinamakan hasil belajar. Selain belajar diperlukan
pemahaman mengenai pembelajaran, yaitu bagaimana belajar tersebut dilakukan
atau berlangsung.
2.1.1.2. Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi,
memfasilitasi dan meningkatkan intensitas kualitas belajar pada diri siswa.
Pembelajaran harus menghasilkan belajar, tetapi tidak semua proses belajar terjadi
karena pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara
pendidik dengan peserta didik, atau antar peserta didik.
Anitah W. Sri (2009:1.18) mengungkapkan bahwa pembelajaran
merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar.
Sedangkan menurut Miarso (dalam Djamarah, 2010:324) pembelajaran
adalah usaha mengelola lingkungan secara positif dalam kondisi tertentu.
Berbeda dengan Briggs (dalam Catharina Tri Anni, 2010:191) yang
mengemukakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (event) yang
memengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu
memperoleh kemudahan.
Pembelajaran

berorientasi

pada

bagaimana

siswa

berperilaku,

memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang
bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam
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sejumlah informasi. Selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam
bentuk ingatan jangka panjang.
Akan lebih baik jika pembelajaran lebih menekankan pada proses
membelajarkan bagaimana belajar (learning how to learn), dan mengutamakan
strategi mendorong serta melancarkan proses belajar siswa. Kecenderungan
lainnya adalah membantu siswa agar berkecakapan mencari jawaban atas
pertanyaannya. Bukan lagi menyampaikan informasi langsung pada diri siswa.
Pembelajaran yang baik juga harus memiliki kondisi iklim belajar yang baik, agar
tujuan pembelajarannya dapat tercapai.
Berdasarkan uraian mengenai pembelajaran menurut para ahli dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu rangkaian proses komunikasi dua
arah yang terjadi antar pendidik dan peserta didik, antar peserta didik, bahkan
dengan pendidik itu sendiri serta lingkungan belajar agar tercapainya tujuan
pembelajaran kearah positif. Belajar dan pembelajaran dilakukan agar dapat
mencapai tujuan belajar.
2.1.2. Tujuan Belajar
Tujuan belajar merupakan diskripsi tentang perubahan perilaku yang
dinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan belajar telah terjadi, Gerlach
dan Ely (dalam Anni, 2010:85). Menurut Anni (2010:85) tujuan belajar
merupakan

harapan

yang

dikomunikasikan

melalui

pernyataan

dengan

menggambarkan perubahan yang dinginkan pada pengajar yakni pernyataan
tentang apa yang dinginkan pada siswa setelah menyelesaikan pengalaman
belajar.
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Benyamin S. Bloom (dalam Anni , 2010:86) menyampaikan tujuan
belajar mencakup tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar yaitu : ranah
kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah
psikomotorik (psychomotoric domain). Ranah kognitif berkaitan dengan hasil
berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif
mencakup kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (komprehension),
penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian
(evaluation).
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, menurut peneliti tujuan belajar
dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatan prestasi belajar pada siswa
dalam pembelajaran PKn yaitu mengacu pada ranah kognitif, afektif dan
psikomotor. Sehingga
2.1.3. Unsur Belajar
Gagne (dalam Anni, 2010:84) mengemukakan bahwa belajar merupakan
sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengait
sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
a. Peserta didik.
Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga
belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. Peserta
didik memiliki penginderaan yang digunakan untuk menangkap rangsangan;
otak yang digunakan untuk mentransformasikan hasil penginderaan ke dalam
memori yang kompleks; dan syaraf atau otot yang digunakan untuk
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menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang telah dipelajari. Dalam
proses belajar, rangsangan (stimulus) yang diterima oleh peserta didik
diorganisir di dalam memori. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke
dalam tindakan yang dapat diamati seperti gerakan syaraf atau otot dalam
merespon stimulus.
b. Rangsangan (stimulus).
Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut
stimulus. Banyak stimulus yang berada di lingkungan seseorang. Suara, sinar,
warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang adalah stimulus yang selalu
berada di lingkungan seseorang. Agar peserta didik mampu belajar lebih
optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati.
c. Memori.
Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang
berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan
belajar sebelumnya.
d. Respon.
Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon.
Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori
memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta didikan
diamati pada akhir proses belajar yang disebut sengan perubahan perilaku atau
perubahan kinerja (performance).
Keempat unsur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Kegiatan
belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi antara
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stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya berubah dari waktu sebelum
dan setelah adanya stimulus tersebut. Apabila terjadi perubahan perilaku tersebut,
maka perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa peserta didik telah
melakukan kegiatan belajar.
2.1.4. Kualitas Pembelajaran
Kualitas merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan
pembelajaran agar menghasilkan output seperti harapan. Menurut Glaser (dalam
Uno 2011: 153) kualitas mengarah pada sesuatu yang baik. Kualitas dapat
dimaknai

dengan

istilah

mutu

atau

keefektifan.

Daryanto

(2010:57)

mendefinisikan efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran.
Peningkatan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta
pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran
merupakan suatu interaksi yang sistemik dan sinergis antara guru, siswa,
kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam
menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan
kulikuler.
Menurut Depdiknas (2004:15), Indikator kualitas pembelajaran dilihat
dari aktivitas guru dalam pembelajaran (Perilaku guru), aktivitas siswa (perilaku
belajar siswa), hasil belajar siswa (Dampak belajar siswa), Materi pembelajaran,
kualitas media pembelajaran, dan iklim pembelajaran. Dalam penelitian ini,
indikator materi pembelajaran, media pembelajaran, serta pengelolaan iklim
pembelajaran termasuk dalam indikator keterampilan guru dalam pembelajaran.
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Indikator kualitas pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini
adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Adapun
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa adalah tiga hal pokok
dalam suatu pembelajaran, maka tiga komponen kualitas pembelajaran tersebut
yang diutamakan untuk diteliti dalam penelitian ini. Salah satu komponen kualitas
pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini adalah keterampilan guru.
2.1.4.1. Keterampilan Guru
Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang
dapat membentuk jiwa dan watak anak didik, guru mempunyai kekuasaan untuk
membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang
berguna bagi agama,, nusa dan bangsa.
Ametembun (dalam Djamarah, 2010:32) guru adalah semua orang yang
berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara
individual ataupun klasikal, baik di sekolah ataupun di luar sekolah.
Menurut Slameto (2003:97) dalam proses belajar mengajar guru
mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar
bagi siswa untuk mencapai tujuan.
Menurut Peters (dalam Nana Sudjana, 2002:15) mengemukakan ada tiga
tugas dan tanggung jawab guru, yakni : (a) guru sebagai pengajar, (b) guru
sebagai pembimbing, dan (c) guru sebagai administrator kelas.
Ketiga tugas guru yang telah dipaparkan oleh Peters, merupakan tugas
pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan pada tugas dalam
merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut untuk
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memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknik mengajar, disamping
menguasahi ilmu atau bahan yang akan diajarkannya.
Beberapa keterampilan dasar mengajar guru menurut Djamarah
(2010:99) diantaranya yaitu :
a. Keterampilan Bertanya Dasar
Cara bertanya untuk seluruh kelas, untuk kelompok, atau untuk
individu mempunyai pengaruh yang sangat berarti, tidak hanya pada hasil
belajar siswa, tetapi juga pada suasana kelas baik sosial maupun emosional.
b. Keterampilan Bertanya Lanjut
Fokus utama pada pengajaran adalah mengembangkan kemampuan
berfikir, kritis, dapat berdiri sendiri, dan dapat bekerjasama. Dengan teknik
bertanya melacak, guru akan mendapatkan kemanfaatan khusus dalam
hubungannya dengan pertanyaan kognitif tingkat tinggi. Saling tukar pendapat
dianatara siswa dan meningkatkan pertanyaan siswa tanpa tuntunan dari
guru,menunjukkan pertumbuhan cara berfikir yang bebas dan kedewasaan
siswa.
c. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement)
Pola dasar pemberian penguatan adalah pola berkesinambungan dan
pola sebagian-sebagian. Penguatan yang berkesinambungan adalah penguatan
yang seratus persen dibutuhkan bagi tingkah laku kelas tertentu. Penguatan ini
akan tepat, bila diberikan pada saat memulai pelajaran baru tetapi biasanya
jarang sekali dapat dilakukan. Sedangkan penguatan sebagian-sebagian adalah
penguatan yang diberikan terhadap suatu respon tertentu tetapi tidak
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keseluruhan. Pemberian penguatan secara psikologis akan berpengaruh
terhadap tingkah laku seseorang yang menerimanya.
d. Keterampilan Mengadakan Variasi
Keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar akan
meliputi 3 aspek yaitu :
1) variasi dalam gaya mengajar.
2) variasi dalam menggunakan media dan bahasa pengajaran.
3) variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa.
e. Keterampilan Menjelaskan
Guru menggunakan istilah menjelaskan untuk penyajian lisan didalam
interaksi edukatif. Proses interaksi edukatif menuntut keterlibatan kemampuan
kognitif anak didik untuk pemahaman. Pengertian menjelaskan disini adalah
pemberian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk
menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, antara yang sudah dialami dan
yang belum dialami, anatar generalisasi dengan konsep, antara konsep dengan
data atau sebaliknya.
f. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran
Guru sangat memerlukan keterampilan membuka dan menutup
pelajaran, keterampilan membuka adalah perbuatan guru untukmenciptakan
siap mental dan menimbulkan perhatian anak didik agar terpusat pada yang
akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran adalah mengakhiri kegiatan inti
pelajaran. Komponen itu meliputi meningkatkan perhatian, menimbulkan
motivasi, memberikan acuan melalui berbagai usaha, membuat kaitan atau
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hubungan diatara materi-materi yang akan dipelajri dengan pengalaman dan
pengetahuan yang telah dikuasai anak didik, review atau meninjau kembali
penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat
ringkasan dan mengevaluasi.
g. Keterampilan Mengelola Kelas
Masalah pokok yang dihadapi guru, baik pemula maupun yang sudah
berpengalaman adalah pengelolaan kelas. Tugas utama dan yang paling sulit
dilakukan guru adalah pengelolaan kelas, lebih-lebih tidak ada satupun
pendekatan yang dikatakan paling baik. Pengelolaan kelas adalah keterampilan
guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan
mengembalikannyabila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif.
h. Keterampilan Memimpin Diskusi Kelompok Kecil
Pengajaran kelompok kecil dan individual dilakukan karena guru
biasa mengajar dalam kelas dan semua waktu dihabiskan untuk kegiatan kelas.
Disini guru cenderung mendominasi proses interaksi edukatif, berdiri didepan
sampai ketengah kelas, guru sedikit sekali kontak dengan anak didik secara
individual. Dari pengertian tersebut diskusi kelompok kecil memiliki empat
karakteristik yaitu :
1) melibatkan sekelompok individu
2) melibatkan peserta dalam interaksi tatap muka tidak formal
3) memiliki tujuan dan bekerja sama
4) mengikuti aturan.
i. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan
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Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses dimana setiap
anak didik dibantu mengembangkan kemajuan dalam mencapai tujuan
berdasarkan kemampuan, pendekatan dan bahan pelajaran. Dalam mengajar
kelompok kecil dan perorangan guru bertindak sebagai operator dalam sistem
tersebut. Untuk itu ada empat jenis keterampilan yang diperlukan yaitu :
1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi
2) keterampilan mengorganisasi
3) keterampilan membimbing dan membantu
4) keterampilan kurikulum
5) aplikasi keterampilan.
Menurut Sumantri (2001:228) bahwa keterampilan-keterampilan yang
sudah sepantasnya dikuasai guru, lebih-lebih guru sekolah dasar dalam
menghadapi perilaku anak yang benar-benar unik, di antaranya : (1) keterampilan
menjelaskan, (2) keterampilan bertanya, (3) keterampilan menggunakan variasi,
(4) keterampilan memberi penguatan, (5) keterampilan membuka dan menutup
pelajaran, (6) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, (7)
keterampilan mengelola kelas, dan (8) keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil.
Untuk

memperoleh

indikator

keterampilan

guru

maka

peneliti

mengkombinasikan 8 keterampilan dasar guru dengan karakteristik TPS serta
karakteristik CD pembelajaran. Karakteristik TPS terdiri yaitu pengajuan
pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari, pemberian waktu berpikir secara
individu, bekerja dalam kelompok berpasangan, dan memperesentasikan hasil
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diskusi. Karakteristik CD pembelajaran yaitu Orientasi terhadap materi yang akan
dipelajari, Penyajian materi melalui penayangan CD pembelajaran, Melaksanakan
kegiatan belajar baik secara kelompok maupun perorangan dengan bantuan CD
pembelajaran, Respon dan penguatan terhadap hasil belajar siswa melalui CD
pembelajaran, dan Pemberian kuis dan/atau evaluasi kepada siswa.
Berdasarkan kombinasi tersebut diatas dapat diperoleh indikator
keterampilan guru yang akan diteliti mencakup : (1). Keterampilan membuka
pelajaran

(2)

Keterampilan

mengajukan

pertanyaan;

(3).

Keterampilan

membimbing diskusi kelompok berpasangan; (4) Keterampilan mengadakan
variasi dalam pembelajaran (media); (5). Keterampilan memanfaatkan media CD
pembelajaran; (6). Keterampilan mengelola kelas (7). Keterampilan membimbing
presentasi hasil kerja siswa; (8) Keterampilan memberikan penguatan; dan (9).
Keterampilan menutup pelajaran.
Setelah memperoleh Sembilan indikator keterampilan guru yang akan
digunakan sebagai acuan penelitian ini, komponen selanjutnya yang perlu
diperhatikan adalah pada aktivitas siswa. Aktivitas siswa juga merupakan salah
satu komponen kualitas pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini.
2.1.4.2.Aktivitas Siswa
Ibrahim (2003:27) mengemukakan bahwa aktivitas siswa merupakan
upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dalam pengajaran, siswalah
yang menjadi subjek, dialah pelaku kegiatan belajar.
Menurut Paul D. Dierich (dalam Oemar Hamalik, 2008:172) kegiatan
belajar terbagi dalam 8 kelompok yaitu :
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a. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities)
Membaca,

melihat

gambar-gambar,

mengamati

eksperimen,

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.
b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities)
Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, berhubungan suatu kejadian,
mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara,
diskusi, dan interupsi.
c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities)
Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi
kelompok, mendengarkan radio.
d. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities)
Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat
rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket.
e. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities)
Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola.
f. Kegiatan-kegiatan metrik (motor activities)
Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran,
membuat model`.
g. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities)
Merenungkan,mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktorfaktor, melihat, membuat keputusan.
h. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities)
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Minat, membedakan, berani, tenang, menaruh minat, semangat,
bergairah, dan gugup.
Dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah kegiatan siswa yang
dilaksanakan baik secara jasmani maupun rohani, dan diupayakan oleh guru agar
siswa belajar sebagaimana siswa adalah pelaku/subjek utamanya.
Pada penelitian ini, aktivitas siswa yang akan diteliti menggabungkan
antara aktivitas siswa, model pembelajaran TPS, dan menggunakan media CD
pembelajaran.

Indikator

aktivitas

siswa

yang

telah

diperoleh

setelah

mengkombinasikan antara aktivitas siswa, model pembelajaran TPS, dan
menggunakan media CD pembelajaran adalah sebagai berikut : a) kesiapan siswa
dalam mengikuti pembelajaran, masuk dalam kegiatan-kegiatan emosional
(emotional activities), b) siswa menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan yang
diajukan guru (think), masuk dalam kegiatan-kegiatan mental(mental activities),
c) siswa berdiskusi dalam kelompok berpasangan (pair), masuk dalam kegiatankegiatan mental (mental activities), d) siswa mempresentasikan dan menanggapi
hasil diskusi kelompok lain (share), masuk dalam kegiatan-kegiatan lisan (oral
activities), dan e) kemampuan siswa menyimpulkan materi pembelajaran, masuk
dalam kegiatan-kegiatan menulis (writing activities).
2.1.4.3. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik
setelah mengalami kegiatan belajar. Oleh karena itu apabila peserta didik
mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang
diperoleh adalah berupa penguasaan konsep.
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Anitah Sri W (2009:2.19) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan
kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar.
Menurut Degeng (dalam Wena, 2010:6) hasil pembelajaran adalah semua
efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan strategi
pembelajaran dibawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran dapat
diklasifikasikan menjadi tiga yaitu : (a) keefektifan (effectiveness), (b) efisiensi
(efficiency), (c) daya tarik (appeal).
Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertianpengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pada pemikiran
Gagne dalam Suprijono (2009:5), hasil belajar berupa:
a Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk
bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara spesifik
terhadap rangsangan spesifiks.
b Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan
lambang.
c Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya sendiri.
d Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani
dalam urusan dan koordinasi.
e Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian
terhadap objek tersebut.
Dari paparan beberapa ahli tersebut, hasil belajar merupakan perubahan
sikap maupun pengetahuan serta penguasaan yang dialami oleh siswa setelah

27

melakukan kegiatan proses belajar, dan mencakup tiga ranah belajar kognitif,
afektif serta psikomotorik.
Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan
dalam penelitian, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi
prestasi belajar siswa. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil
belajar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu
sehingga menentukan kualitas hasil belajar (Baharudin, 2010:19).
a. Faktor internal
1) Kesehatan
Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap
kemampuan belajar. Siswa yang memiliki kesehatan baik akan lebih mudah
dalam mengikuti dan menyerap ilmu dalam pembelajaran dibandingkan
dengan siswa yang memiliki kondisi kesehatan kurang baik.
2) Kecerdasan
Kecerdasan sangat berpengaruh dalam menyerap materi yang
diterima. Seseorang yang memiliki intelegensi tinggi akan lebih mudah
meyerap materi pelajaran dan memecahkan masalah dibandingkan orang
yang memiliki intelegensi rendah. Oleh karena itu intelegensi memegang
peran yang besar dalam keberhasilan seserorang untuk mencapai tujuan
dalam pembelajaran. Demikian pula dalam prestasi belajar. Siswa yang
memiliki intelegensi tinggi prestasi belajarnya lebih baik dibandingkan
siswa yang memiliki intelegensi biasa saja.
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3) Bakat
Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang
untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Siswa yang belajar sesuai
bakatnya, akan lebih berhasil dibandingkan dengan siswa yang belajar di
luar dari bakat yang dimilikinya.
4) Minat
Seorang siswa yang belajar dengan minat tinggi mendapatkan hasil
pencapaian yang lebih baik daripada siswa yang kurang berminat.
Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan
dalam penelitian, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi
prestasi belajar antara lain; faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor
intern), meliputi kesehatan, kecerdasan, bakat dan minat.
Faktor internal merupakan faktor yang terdapat pada diri siswa,
meliputi kesehatan, kecerdasan, bakat dan minat. Faktor-faktor internal
tersebut dapat berpengaruh pada proses pembelajaran, sehingga dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa.
b. Faktor eksternal
1) Latar belakang pendidikan orang tua
Latar belakang pendidikan orang tua sangat berpengaruh dalam
perstasi belajar. Semakin tinggi pendidikan orang tua, maka anak dituntut
untuk lebih berprestasi dengan berbagai cara dalam proses pengembangan
prestasi belajar anak.
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2) Status ekonomi sosial keluarga
Keadaan ekonomi keluarga erat hubunganya dengan belajar anak.
Anak yang sedang mencapat keberhasilan dalam belajar selain usaha sendiri
juga harus terpenuhi kebutuhan pokonya, kebutuhan saran belajar dan lain
sebagainya yang membutuhkan dana.
3) Ketersediaan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana mempunyai arti penting dalam pendidikan.
Sekolah harus mempunyai ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, halaman
sekolah, dan ruang kepala sekolah.
4) Media yang dipakai guru
Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung pada baik tidaknya
media yang digunakan dalam pembelajaran (Ridwan, 2008).
Faktor yang terdapat di luar siswa (faktor ekstern), meliputi latar
belakang pendidikan orang tua, status ekonomi sosial keluarga, ketersediaan
sarana dan prasarana, serta media yang dipakai guru dalam mengajar. Faktor
eksternal tersebut dapat berpengaruh pada proses pembelajaran yang
dilaksanakan, sehingga dapat mempengaruhui hasil belajar siswa.
Dari pemahaman tentang pengertian hasil belajar maka dapat
disimpulkan, bahwa hasil belajar merupakan perubahan sikap maupun
pengetahuan serta penguasaan yang dialami oleh siswa setelah melakukan
kegiatan proses belajar, dan mencakup tiga ranah belajar kognitif, afektif serta
psikomotorik. Pada penelitian ini, peneliti akan mengolah data dari tes yang
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diberikan kepada siswa yang akan menentukan tingkat kelulusan belajar bagi
siswa. Ada pula beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa
sebagai pertimbangan untuk memperhatikan semua siswa yang mengikuti
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang fokus membentuk warga negara
yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.
2.1.5. Pembelajaran PKn di SD
2.1.5.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006 Pendidikan Kewarganegaraan
mempunyai arti sebagai mata pelajaran yang fokus pada pembentukan warga
negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibanya untuk
menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan
oleh Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006).
Menurut

Winataputra

(dalam

Ruminiati,

2007:

1-25)

Pendidikankewarganegaraan adalah pendidikan yang menyangkut status formal
warga yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 1949.
Undang-undang ini berisi diri kewarganegaraan dan peraturan tentang naturalisasi
atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang
mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia
melalui koridor “value-based education” (Sunarso, 2008:1). Pendidikan
Kewarganegaraan diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah
menengah atas dan perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata
pelajaran di SD menjadi sarana untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan moral
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berdasarkan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dan moral tersebut
diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa,
sebagai individu maupun anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa.
Berdasarkan paparan para ahli mengenai pengertian Pendidikan
Kewarganegaraan dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah
mata pelajaran yang mencakup pemahaman dasar tentang pemerintahan,
demokrasi, HAM, hak dan kewajiban warga negara yang memilki keimanan dan
ketakwaan terhadap Tuhan YME, menguasai pengetahuan, keterampilan dan
nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip kewarganegaraannya. Oleh
karena itu dalam pembelajaran PKn sangat penting untuk dikaji sehingga kita
perlu mendalami dan mempelajari tentang tujuanPKn.
2.1.5.2. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk
membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada
bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan
berfikir sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pedidikan
kewarganegaraan adalah untuk memberi kompetensi sebagai berikut (Pusat
Kurikulum, 2003:3 dalam Sunarso,2008:11):
a. berfikir

secara

kritis

,rasional,

dan

kreatif

dalam

menggapai

isi

kewarganegaraan.
b. berpartisipasi secara bermutu, bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas
dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
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c. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
pada karakter Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainya.
d. berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam aturan dunia secara langsung
atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.
Berdasarkan

uraian

tujuan

mata

pelajaran,

bahwa

pendidikan

kewarganegaraan pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk warga negara
yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggung jawab,
warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis, dan warga negara yang
partisipatif.
2.1.5.3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan
Ruang lingkup mata pelajaran PKn menurut Aziz (2010) meliputi aspekaspek sebagai berikut.
a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta
lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa indonesia, sumpah pemuda, keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara,
sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan
jaminan keadilan.
b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tertib
di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah,
norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan
peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
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c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban
anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAM.
d. Kebutuhan warganegara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai
warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan
warganegara.
e. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan
dasar negara dengan kostitusi.
f. Kekuasaan dan Politik meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan,
Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem
politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem
pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokarasi.
g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilainilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi
terbuka. (Kurikulum KTSP, 2006).
Materi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sistem pemerintahan
daerah yang meliputi pemerintahan kabupaten, kota, provinsi serta lembaga dan
strukturnya. Materi yang akan diajarkan masuk dalam lingkup kekuasaan dan
politik.
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Dalam eningkatkan kualitas pembelajaran PKn di kelas IV-A SDN
Wonosari 02 Semarang diperlukan model pembelajaran yang inovatif dan
didukung dengan media yang dapat memusatkan perhatian siswa. Maka peneliti
memutuskan untuk menggunakan model Think Pair Share (TPS) dan
dikombinasikan dengan media CD pembelajaran.
2.1.6. Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Think Pair Share (TPS)
berbasis CD Pembelajaran
2.1.6.1. Model Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih
mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling
berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk
saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi, hakikat
sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam
pembelajaran kooperatif (Trianto, 2007:41).
Senada dengan pendapat Trianto, Suprijono (2009:54) menyebutkan ada
beberapa istilah untuk menyebut berbasis sosial yaitu pembelajaran kooperatif
(cooperative learning) dan pembelajaran kolaboratif. Panitz membedakan kedua
hal tersebut, yaitu :
a. Pembelajaran kolaboratif didefinisikan sebagai falsafah mengenai tanggung
jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Peserta didik bertanggung jawab
atas belajar mereka sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan pada mereka. Guru
bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan tetapi tidak mengarahkan
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kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk
assesment oleh sesama peserta didik digunakan untuk melihat hasil prosesnya.
b. Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis
kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau
diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih
diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaanpertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang
untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru
biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas.
Dari penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
kooperatif merupakan prosedur belajar mengajar melalui kegiatan kelompok
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa belajar bersama dalam kelompok
kecil dan saling membantu satu sama lain. Setiap kelompok tersebut diberi tugas
yang nantinya harus dipecahkan dalam kelompok melalui diskusi ataupun tanya
jawab dan menyimpulkannya. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap anggota
kelompok harus menyadari bahwa tujuan pembelajaran akan lebih baik hasilnya
jika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Dengan adanya jiwa inilah timbul
rasa kebersamaan dan tekad untuk belajar, juga tanggung jawab untuk diri sendiri
dan kelompoknya untuk menjadi yang terbaik. Model pembelajaran kooperatif
tidak sama dengan sekedar belajar bersama dalam kelompok.
Ada beberapa model pembelajaran kooperatif yang dapat dipilih untuk
diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun dari berbagai
macam model pembelajaran tersebut dipilih model Think Pair Share (TPS).
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Model Think Pair Share (TPS) dirasa lebih mudah dan lebih efisien waktu dalam
penerapannya dibanding model yang lain, sehingga dapat membuat penerapannya
tidak menyita waktu dan materi yang disampaikan lebih optimal.
2.1.6.2. Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Think Pair Share(TPS)
Teknik belajar mengajar Think Pair Share (TPS) dikembangkan oleh
Frank Lyman sebagai struktur kegiatan cooperative learning. Teknik ini
memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama
dengan orang lain. Strategi ini dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi
siswa di dalam kelas, sehingga lebih unggul dibandingkan pembelajaran ceramah
yang menggunakan metoda hafalan dasar, yaitu guru mengajukan pertanyaan dan
satu orang siswa memberikan jawaban. Teknik ini mendorong jawaban siswa
setingkat lebih tinggi dan membantu siswa mengerjakan tugas. Adapun langkahlangkah dalam pembelajaran Think-Pair-Share adalah: (1) guru membagi siswa
dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua kelompok, (2)
setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri, (3) siswa
berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan
pasangannya, (4) kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat.
Siswa mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada
kelompok berempat. Oleh Lie (2004:57-58) dalam (Sahrudin, 2011).
Think Pair Share (TPS) merupakan suatu teknik sederhana dengan
keuntungan besar. Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan siswa
dalam mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat belajar dari siswa
lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan
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di depan kelas. Selain itu, Think Pair Share (TPS) juga dapat memperbaiki rasa
percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelas.
Think Pair Share (TPS) sebagai salah satu metode pembelajaran kooperatif yang
terdiri dari 3 tahapan, yaitu thinking, pairing, dan sharing. Guru tidak lagi sebagai
satu-satunya sumber pembelajaran (teacher oriented), tetapi justru siswa dituntut
untuk dapat menemukan dan memahami konsep-konsep baru (student oriented)
(Sahrudin, 2011).Model pembelajaran kooperatif teknik Think-Pair-Share (TPS)
merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi
pola interaksi siswa. Strategi Think-Pair-Share ini berkembang dari penelitian
belajar kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh Frang
Lyman dan koleganya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip Arends
(1997), menyatakan bahwa Think-Pair-Share merupakan suatu cara yang yang
efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa
semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas
secara kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam Think-PairShare dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk merespon dan
saling membantu. Guru memperkirakan hanya melengkapi penyajian singkat atau
siswa membaca tugas, atau situasi yang menjadi tanda tanya. Sekarang guru
menginginkan siswa mempertimbangkan lebih banyak apa yang telah di jelaskan
dan

dialami.

Guru

memilih

menggunakan

Think-Pair-Share

untuk

membandingkan tanya jawab kelompok keseluruhan (Trianto, 2007:61).
Ciri utama model pembelajaran kooperatif teknik think pair share adalah
tiga langkah utamanya yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Yaitu
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langkah think (berpikir secara individu), pair (berpasangan dengan teman
sebangku) dan share (berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas).
(Handayani, 2012)
a. Think (berpikir secara individual)
Pada tahap think, siswa diminta untuk berpikir secara mandiri
mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pada tahapan ini, siswa
sebaiknya menuliskan jawaban mereka, hal ini karena guru tidak dapat
memantau semua jawaban siswa sehingga melalui catatan tersebut guru dapat
mengetahui jawaban

yang harus diperbaiki

atau diluruskan diakhir

pembelajaran. Dalam menentukan waktu pada tahapan ini, guru harus
mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa untuk menjawab pertanyaan yang
diberikan, serta jadwal pembelajaran untuk setiap kali pertemuan.
Kelebihan dari tahap ini adalah “think time” atau waktu berpikir yang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir mengenai jawaban
mereka sendiri sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa lain. Selain itu,
guru dapat mengurangi masalah dari adanya siswa yang mengobrol, karena
setiap siswa memiliki tugas untuk dikerjakan sendiri.
b. Pair (berpasangan dengan teman sebangku)
Langkah kedua adalah agar siswa berpasangan dengan teman
sebangkunya sehingga dapat saling bertukar pikiran. Setiap pasangan siswa
saling berdiskusi mengenai hasil jawaban mereka sebelumnya sehingga hasil
akhir yang didapat menjadi setingkat lebih baik, karena siswa mendapat
tambahan informasi dan metodologi pemecahan masalah yang lain.
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Pada tahap ini, tidaklah diharuskan bahwa ada dua orang siswa untuk
setiap pasangan. Langkah ini dapat berkembang dengan meminta pasangan lain
untuk membentuk kelompok berempat dengan tujuan memperkaya pemikiran
mereka sebelum berbagi dengan kelompok yang lebih besar (kelas).
c. Share (berbagi jawaban pada pasangan lain atau seluruh kelas)
Dalam tahap ini, setiap siswa berbagi hasil pemikiran mereka dengan
pasangan lain atau dengan seluruh kelas. Langkah ini merupakan
penyempurnaan langkah-langkah sebelumnya, dalam arti langkah ini menolong
agar semua kelompok berakhir pada titik yang sama. Kelompok yang belum
menyelesaikan permasalahannya diharapkan menjadi lebih memahami
pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok yang
lain. Hal ini juga agar siswa benar-benar mengerti ketika guru memberikan
koreksi maupun penguatan di akhir pembelajaran.
Secara umum, tahapan-tahapan dalam pembelajaran ini adalah guru
mengajukan masalah atau pertanyaan bagi siswa untuk diselesaikan.
Kemudian,

siswa

memikirkan

penyelesaiannya

secara

individu

lalu

berpasangan untuk mendiskusikan hasil pemikiran mereka. Pasangan yang
terpilih berbagi kesimpulan dengan seluruh kelas. Pertanyaan atau masalah
yang disajikan harus menarik dan menantang siswa untuk menyelesaikannya.
Masalah yang dimaksud merupakan situasi atau masalah yang berkaitan erat
dengan kehidupan sehari-hari siswa dan menuntut siswa untuk mengerjakan
masalah secara berkelompok.
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2.1.6.3. Langkah-Langkah (Sintaks) dalam Pembelajaran Think-Pair-Share (TPS)
Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran Think-Pair-Share adalah:
(1) guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada
semua kelompok, (2) setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut
sendiri, (3) siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan
berdiskusi dengan pasangannya, (4) kedua pasangan bertemu kembali dalam
kelompok berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil
kerjanya kepada kelompok berempat (Sahrudin, 2011).
Model pembelajaran Think Pair and Share menggunakan metode diskusi
berpasangan yang dilanjutkan dengan diskusi pleno. Dengan model pembelajaran
ini siswa dilatih bagaimana mengutarakan pendapat dan siswa juga belajar
menghargai pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada materi/tujuan
pembelajaran.
Langkah-langkah model pembelajaran Think-Pair-Sharemenurut Ibrahim
(2000:26-27) dalam Sahrudin (2011) :
a. Tahap 1 : Thinking (berpikir)
Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan
pelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu
tersebut secara mandiri untuk beberapa saat.
b. Tahap 2 : Pairing (berpasangan)
Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk
mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Dalam tahap
ini, setiap anggota pada kelompok membandingkan jawaban atau hasil
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pemikiran mereka dengan mendefinisikan jawaban yang dianggap paling
benar, paling meyakinkan, atau paling unik. Biasanya guru memberi waktu 4-5
menit untuk berpasangan.
c. Tahap 3 : Sharing (berbagi)
Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi
dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Keterampilan
berbagi dalam seluruh kelas dapat dilakukan dengan menunjuk pasangan yang
secara sukarela bersedia melaporkan hasil kerja kelompoknya atau bergiliran
pasangan demi pasangan hingga sekitar seperempat pasangan telah mendapat
kesempatan untuk melaporkan.
Model pembelajaran kooperatif teknik think pair share terdiri dari
lima langkah, dalam tiga langkah utama sebagai ciri khas yaitu think, pair, dan
share. Langkah-langkah pembelajaran dalam model kooperatif teknik think
pair share sebagai berikut (Sahrudin, 2011) :
Tabel 2.1
Langkah-Langkah Model Pembelajaran Think-Pair-Share
Langkah-langkah

Kegiatan Pembelajaran
a) Guru melakukan apersepsi.

Tahap 1

b) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.

Pendahuluan

c) Guru menyampaikan pertanyaan yang berhubungan
dengan materi yang akan disampaikan.
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d) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
Tahap 2
Think

memikirkan

jawaban

dari

permasalahan

yang

disampaikan guru.
e) Guru

meminta

siswa

untuk

menuliskan

hasil

pemikiranya masing-masing.
f) Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan
dan memberi kesempatan kepada siswa untuk
Tahap 3

mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling

Pair

benar atau paling meyakinkan.
g) Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam kerja
kelompoknya.

Tahap 4
Share

h) Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan
masalah secara individual atau kelompok didepan
kelas.

Tahap 5
Penghargaan

i) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap hasil pemecahan masalah yang
telah mereka diskusikan.
(Sumber : Sahrudin, 2011)

2.1.6.4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS)
Menurut Spencer Kagan (dalam Maesuri, (2002:37) dalam Sahrudin
(2011) manfaat Think-Pair-Share adalah: (1) para siswa menggunakan waktu
yang lebih banyak untuk mengerjakan tugasnya dan untuk mendengarkan satu
sama lain ketika mereka terlibat dalam kegiatan Think-Pair-Share lebih banyak
siswa yang mengangkat tangan mereka untuk menjawab setelah berlatih dalam
pasangannya. Para siswa mungkin mengingat secara lebih seiring penambahan
waktu tunggu dan kualitas jawaban mungkin menjadi lebih baik, dan (2) para guru
juga mungkin mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir ketika

43

menggunakan Think-Pair-Share. Mereka dapat berkonsentrasi mendengarkan
jawaban siswa, mengamati reaksi siswa, dan mengajukan pertanyaaan tingkat
tinggi.
Think-Pair-Share (TPS) memiliki prosedur yang ditetapkan secara
eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan
saling membantu satu sama lain. Misalkan seorang siswa baru saja menyelesaikan
suatu penyajian singkat, atau siswa telah membaca suatu tugas, atau suatu situasi
penuh teka-teki telah dikemukakan, dan peneliti menginginkan siswa memikirkan
secara lebih mendalam tentang apa yang telah dijelaskan atau dialami. Peneliti
memilih bentuk menggunakan TPS sebagai ganti tanya jawab seluruh kelas.
Model

pembelajaran

Think-Pair-Share

diharapkan

siswa

dapat

mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab dalam komunikasi antara
satu dengan yang lain, serta bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. Hal
ini sesuai dengan pengertian dari model pembelajaran Think-Pair-Share itu
sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lie (2002:57 dalam Sahrudin, 2011)
bahwa, “Think-Pair-Share adalah pembelajaran yang memberi siswa kesempatan
untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain. Dalam hal ini, guru
sangat berperan penting untuk membimbing siswa melakukan diskusi, sehingga
terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan. Dengan demikian jelas bahwa melalui model pembelajaran ThinkPair-Share, siswa secara langsung dapat memecahkan masalah, memahami suatu
materi secara berkelompok dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya,
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membuat kesimpulan (diskusi) serta mempresentasikan di depan kelas sebagai
salah satu langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Think Pair Share memperkenalkan interaksi antar siswa dengan lebih
dahulu diadakan “think time” atau waktu berpikir yang bertujuan untuk
memperbaiki jawaban siswa. Selain itu, memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mendiskusikan ide-ide mereka dan melengkapi pemahaman mereka dengan
melihat metodologi pemecahan masalah yang lain (Sahrudin, 2011).
Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TPS menurut Hartina
(2008: 12, dalam Sahrudin, 2011) :
a. Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaanpertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung
memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh
kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan.
b. Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan
pemikiran

dengan

temannya

untuk

mendapatkan

kesepakatan

dalam

memecahkan masalah.
c. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam
kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang.
d. Siswa memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil diskusinya
dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar.
e. Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses
pembelajaran.
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Senada dengan pendapat Hartina, Lie (2005: 46, dalam Sahrudin (2011))
mengemukakan bahwa kelebihan dari kelompok berpasangan (kelompok yang
teridiri dari 2 orang siswa) adalah :
a. Akan meningkatkan pasrtisipasi siswa.
b. Cocok untuk tugas sederhana
c. Lebih banyak memberi kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota
kelompok.
d. Interaksi lebih mudah.
e. Lebih mudah dan cepat membentuk kelompok. Selain itu, menurut Lie,
keuntungan lain dari teknik ini adalah teknik ini dapat digunakan dalam semua
mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.
Kegiatan “berpikir-berpasangan-berbagi” dalam model Think Pair Share
memberikan keuntungan. Siswa secara individu dapat mengembangkan
pemikirannya masing-masing karena adanya waktu berpikir (think time), Sehingga
kualitas jawaban juga dapat meningkat. Menurut Jones (2002, dalam Sahrudin
(2011)), akuntabilitas berkembang karena siswa harus saling melaporkan hasil
pemikiran masing-masing dan berbagi (berdiskusi) dengan pasangannya,
kemudian pasangan-pasangan tersebut harus berbagi dengan seluruh kelas. Jumlah
anggota kelompok yang kecil mendorong setiap anggota untuk terlibat secara
aktif, sehingga siswa jarang atau bahkan tidak pernah berbicara didepan kelas
paling tidak memberikan ide atau jawaban karena pasangannya.
Di samping mempunyai keunggulan, model pembelajaran Think Pair
Share juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah: (1) metode
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pembelajaran Think Pair Share belum banyak diterapkan di sekolah, (2) sangat
memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru, waktu pembelajaran berlangsung
guru melakukan intervensi secara maksimal, (3) menyusun bahan ajar setiap
pertemuan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan taraf berfikir anak dan,
(4) mengubah kebiasaan siswa belajar dari yang dengan cara mendengarkan
ceramah diganti dengan belajar berfikir memecahkan masalah secara kelompok,
hal ini merupakan kesulitan sendiri bagi siswa (Lie : 2004) dalam Sahrudin
(2011).
Kelemahan-kelemahan yang ada pada model pembelajaran Think Pair
Share (TPS) diharapkan dapat diminimalisir dengan diterapkannya model TPS di
dalam penelitian. Berikut adalah cara untuk meminimalisir kelemahan tersebut
diatas yaitu dengan : (1) menerapkan model TPS pada penelitian untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn kelas IV-A SDN Wonosari 02, sehingga
guru dan siswa mengetahui, memahami, serta menerapkan model TPS. (2) dengan
diterapkannya model TPS pada penelitian ini, maka guru kelas dapat
memperhatikan

langkah-langkah

pembelajaran

serta

kemudian

dapat

menerapkannya. (3) dengan kemampuan guru dewasa ini guru terbiasa untuk
membuat pertanyaan dengan beberapa tingkat kesulitan. (4) kesulitan mengubah
kebiasaan siswa belajar dari yang dengan cara konvensional dapat diatasi dengan
pembiasaan menerapkan model pembelajaran TPS.
Proses belajar mengajar PKn di kelas IV-A SDN Wonosari 02 Semarang
menerapkan model Think Pair Share (TPS) dan dilengkapi dengan menggunakan
media

yang telah dirancang dan dibuat dengan memanfaatkan teknologi
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komputer kemudian dijadikan dalam bentuk CD pembelajaran sehingga
penyampaian materi akan lebih terorganisasi, bersemangat, serta memudahkan
guru dan siswa untuk melakukan proses belajar mengajar. Pembelajaran dengan
menggunakan CD tersebut diharapkan dapat memotivasi siswa untuk belajar,
karena dapat menampilkan penyajian materi secara menarik dan informatif
sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran dan
tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai.
2.1.6.5. CD Pembelajaran
Istilah media berasal dari kata medium, yang berarti perantara atau
pengantar. Criticos mendefinisikan media sebagai salah satu komponen
komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan
(Daryanto, 2010:4-5). Hamidjojo (dalam Arsyad, 2010:4) memberi batasan media
sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk
menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan,
atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju.
Rudy Bretz (1971) dalam Ariani (2010:89-90) pakar multimedia asal
Amerika menggolongkan media berdasarkan tiga unsur pokok (suara, visual dan
gerak) : a) media audio, b) media cetak, c) media visual diam, d) media visual
gerak, e) media audio semi gerak, f) media visual semi gerak, g) media audio
visual diam, dan h) Media audio visual gerak.
Anderson (1976) dalam Ariani (2010:90) pakar multimedia Swedia
menggolongkan menjadi 10 media :
a. Audio : Kaset audio, siaran radio, CD, telepon
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b. Cetak : Buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar
c. Audio-cetak : Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis
d. Proyeksi visual diam : Overhead transparansi (OHT), film bingkai (slide)
e. Proyeksi audio visual diam : Film bingkai slide bersuara
f. Visual gerak : Film bisu
g. Audio visual gerak : Film gerak bersuara, Video/VCD, Televisi
h. Obyek fisik : Benda nyata, model, spesimen
i. Manusia dan lingkungan : Guru, pustakawan, laboran
j. Komputer : CAI
Dari beberapa macam media yang ada, peneliti memilih untuk
menggunakan CD pembelajaran. CD pembelajaran akan lebih mudah dalam
pembuatan, penerapan, penggunaan, dan lebih efisien, maka peneliti memilih CD
pembelajaran yang akan dikombinasikan dengan model Think Pair Share (TPS).
Compact (Video) Disc (CD) adalah suatu sistem penyimpanan dan
rekaman video dimana signal audio-visual direkam pada disket plastik, bukan
pada pita magnetik (Arsyad, 2010:36).
CD merupakan sistem penyimpanan informasi gambar dan suara pada
piringan atau disc sebagai sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar agar
siswa dan guru saling aktif dan melakukan aksi (Sardiman, 2003: 280).
Kelebihan dari penggunaan media CD pembelajaran menurut Ariyani
dan Harianto (2010: 94) yaitu:
a. tampilan dapat dibuat semenarik mungkin.
b. dapat menampilkan teks, suara, gambar dan video.
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c. mendorong peserta didik untuk selalu “ingin tahu” yang lain.
d. menumbuhkan kreativitas berpikir.
e. menarik perhatian siswa agar fokus terhadap materi pelajaran.
f. murah dan efisien waktu.
g. menghindari pembelajaran yang monoton (ceramah saja).
h. mudah dibawa.
Untuk mengoptimalkan penggunaan CD pembelajaran yaitu diperlukan
perawatan CD agar tidak mudah rusak, tersedia listrik, komputer, dan LCD di
sekolah sebagai sarana untuk menampilkan CD pembelajaran ketika kegiatan
pembelajaran

berlangsung,

dan

guru

harus

bisa

mengoperasikan

CD

pembelajaran.
Dalam penelitian ini digunakan CD Pembelajaran sebagai media
pembelajaran dengan model Think Pair Share (TPS) untuk meningkatkan prestasi
belajar siswa. Tampilan menu dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan
desain warna dan suara sehingga diharapkan akan tercipta suasana pembelajaran
yang segar (fresh) dan menyenangkan (fun).
2.1.6.6. Penerapan Pembelajaran PKn dengan Model Think Pair Share (TPS)
berbasis CD Pembelajaran
Langkah-langkah model Think Pair Share (TPS) berbasis CD
pembelajaran adalah sebagai berikut:
a. Tahap 1 (Pendahuluan) :
1) Guru mengkodisikan kelas pra pembelajaran.
2) Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
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3) Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan.
4) Guru memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah.
5) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.
b. Tahap 2 (Think) :
6) Guru menampilkan CD pembelajaran dan menjelaskan materi.
7) Siswa memperhatikan materi yang ada dalam CD pembelajaran.
8) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi.
9) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada seluruh siswa.
10) Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu.
c. Tahap 3 (Pair) :
11) Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya
12) Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang
sudah dikerjakan.
d. Tahap 4 (Share) :
13) Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada
seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru.
e. Tahap 5 (Penghargaan) :
14) Siswa dinilai secara individu dan kelompok.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah pembelajaran
model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dengan sistematis..
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2.1. KAJIAN EMPIRIS
Penelitian yang dilakukan oleh Surna Ulfatusani tahun 2011 yang
dilakukan pada siswa kelas IVC SD Negeri Tambakaji 04 Semarang dengan judul
Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model Cooperative Learning Tipe
Think-Pair-Share (TPS) Dengan Media CD Pembelajaran pada Pelajaran Pkn
Kelas

IVC SD Negeri Tambakaji 04 Semarang. Hasil penelitian

ini

menunjukkan bahwa dengan menggunakan model cooperative learning tipe
Think-Pair-Share (TPS) dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan
aktivitas guru, aktivitas siswa dan prestasi belajar siswa dalam pelajaran PKn.
Hasil aktivitas guru menunjukkan bahwa pada siklus I persentasenya adalah
70%, pada siklus II menjadi 80% dan siklus III adalah 87,5%. Sedangkan
hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I sebesar 67,5% meningkat menjadi
80% pada siklus II dan 87,75% pada siklus III. Selain itu prestasi hasil belajar
siswa pada siklus I persentase ketuntasan sebesar 67,5% meningkat pada siklus
II dengan persentase 75% dan meningkat lagi menjadi 82,5% pada siklus III. Nilai
tersebut memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Berdasarkan
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model cooperative learning
tipe Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan
aktivitas guru, aktivitas siswa dan prestasi belajar siswa dalam pelajaran PKn.
Penelitian yang dilakukan oleh Titis Andestya Furinda tahun 2011 yang
dilakukan pada siswa kelas III SDN Senden II Kabupaten Kediri, dengan judul
”Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Luas Bangun Datar Melalui
Model Pembelajaran Think Pair Share Pada Siswa Kelas III SDN Senden II
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Kabupaten Kediri”. Hasil penelitian menunjukkan aktifitas siswa dalam proses
pembelajaran dengan model pembelajaran Think Pair Share dalam meningkatkan
hasil belajar matematika materi luas bangun datar pada siswa kelas III SDN
Senden II Kabupaten Kediri meningkat. Pada pratindakan belum ada penilaian
aktifitas siswa, pada siklus I sebesar 72 % dengan kriteria baik, dan siklus II
sebesar 89% dengan kriteria sangat baik. Dan hasil belajar siswa pada pratindakan
rata-rata 58 dan ketuntasan 40%, pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa adalah
69 dan ketuntasan 79%, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa
adalah 80 dengan ketuntasan klasikal 93%. disimpulkan bahwa model
pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan aktifitas siswa dan hasil
belajar luas bangun datar pada siswa kelas III SDN Senden II.

2.2. KERANGKA BERPIKIR
Dalam dunia pendidikan, PKn sering dianggap sebagai mata pelajaran
yang tidak begitu penting. Padahal PKn sangat berpengaruh juga dalam
menciptakan moral dan sifat bagi anak didik. Hasil belajar PKn juga berpengaruh
terhadap tercapainya suatu tujuan pendidikan. Pada umumnya materi Pendidikan
Kewarganegaraan pada kelas IV membutuhkan hafalan sehingga guru hanya
mentrasfer ilmu saja, belum menggunakan metode serta media yang dapat
mengaktifkan siswa pembelajaran yang diterapkan dan kurang memperhatikan
karakteristik anak sekolah dasar yang merupakan masa bermain. Dikarenakan
memang kurangnnya media dan penerapan metode pembelajaran yang ada di
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sekolah. Sehingga siswa pun kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.
Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah.
Proses pembelajaran merupakan interaksi antara siswa dengan guru dan
sumber belajar pada lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran baik guru
maupun siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut
dibutuhkan suatu model-model pembelajaran sebagai sarana untuk mendorong
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar atau
prestasinya. Salah satu diantaranya adalah model pembelajaran berpasangan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Think Pair Share yang
memberikan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang
lain. Selain menggunakan model Think Pair Share, pemanfaatan media CD
pembelajaran juga dapat mendukung prestasi belajar siswa.
Pembelajaran PKn dengan menggunakan model Think Pair Share
berbasis CD pembelajaran dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses
pembelajaran,

mengembangkan

pengetahuan

secara

mandiri,

sikap

dan

keterampilannya serta memudahakan pemahaman siswa sehingga prestasi belajar
akan tercapai secara maksimal. Selain itu komponen-komponen yang tersetruktur
dalam model Think Pair Share ini memungkinkan terciptanya kondisi
pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa. Hal ini akan berpengaruh
terhadap pencapaian hasil belajar siswa yang lebih baik.
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Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai
berikut :
1.
2.
3.

KONDISI AWAL
Guru belum menerapkan model
pembelajaran yang inovatif
Siswa belum termotivasi, sehingga
kurang aktif mengikuti pembelajaran
Ketuntasan klasikal sebesar 45,24 %

PELAKSANAAN TINDAKAN
Model Pembelajaran Think-PairShare (TPS)

1.
2.
3.

KONDISI AKHIR
Keterampilan guru meningkat
Aktivitas siswa meningkat
Hasil belajar siswa meningkat

PENERAPAN MODEL THINK-PAIR-SHARE (TPS)
Tahap 1 (Pendahuluan) :
1. Guru mengkodisikan kelas pra pembelajaran.
2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan
pembelajaran.
3. Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap
kegiatan.
4. Guru memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan
masalah.
5. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.
Tahap 2 (Think) :
6. Guru menampilkan CD pembelajaran dan menjelaskan
materi.
7. Siswa memperhatikan materi yang ada dalam CD
pembelajaran.
8. Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan
demonstrasi.
9. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada
seluruh siswa.
10. Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu.
Tahap 3 (Pair) :
11. Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya
12. Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban
tugas yang sudah dikerjakan.
Tahap 4 (Share) :
13. Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi
pendapat kepada seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh
guru.
Tahap 5 (Penghargaan) :
14. Siswa dinilai secara individu dan kelompok.

Bagan 2.1.Kerangka Berpikir Penerapan Model Pembelajaran Think-Pair-Share (TPS)

2.3. HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan pernyataan dan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam
kajian teori, kajian empiris, serta kerangka berpikir, maka dapat diambil suatu
hipotesis bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share
(TPS)maka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yang meliputi
keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar pada siswa kelas IV-A SDN
Wonosari 02 Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. SUBYEK PENELITIAN
Penelitian ini telah dilaksanakan di SDN Wonosari 02 Kota Semarang
dengan subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV-A SDN Wonosari 02
kota Semarang berjumlah 38 orang siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan
19 siswa perempuan.

3.2. VARIABEL PENELITIAN
Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model Think
Pair Share berbasis CD pembelajaran kelas IV-A SDN Wonosari 02.
2. Aktivitas Siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Think Pair
Share berbasis CD pembelajaran kelas IV-A SDN Wonosari 02.
3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Think
Pair Share berbasis CD pembelajaran kelas IV-A SDN Wonosari 02.

3.3. PROSEDUR PENELITIAN TINDAKAN KELAS
PTK (Penelitian Tindakan Kelas) menurut Arikunto (2008:3) merupakan
suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang
sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan
tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh
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siswa.Tujuan PTK menurut Aqib (2009:18) adalah untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas praktik pembelajaran secara berkesinambungan. Sehingga
Penelitian Tindakan Kelas ini mempunyai tujuan meningkatkan mutu hasil
instruksional, mengembangkan keterampilan guru, meningkatkan efisiensi
pengelolaan instruksional serta menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas
guru.
McNiff (1992) dalam Arikunto (2008:106) menegaskan bahwa dasar
utama bagi dilaksanakannya penelitian tindakan kelas adalah untuk perbaikan.
Perbaikan di sini terkait dengan memiliki konteks dengan proses pembelajaran.
Secara garis besar terdapat empat tahapan dalam melaksanaka Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) yang diantaranya : (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c)
pengamatan, (d) refleksi (Arikunto, 2008:16).
3.3.1. Perencanaan
Berdasarkan kesepakatan peneliti dengan kolaborator tentang faktorfaktor yang akan diamati, dalam perencanaan PTK ini terdapat tiga kegiatan dasar,
yaitu identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan pemecahan masalah.
3.3.1.1. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah ini mirip seperti diagnosis yang dilakukan oleh
dokter kepada pasiennya. Yang dapat dilakukan agar identifikasi masalah
mengenai sasaran yaitu : a) masalah harus riil, b) masalah harus problematik, c)
Manfaatnya jelas, d) masalah harus fleksibel.
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3.3.1.2. Analisis Penyebab Masalah dan Merumuskannya.
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menemukan penyebab masalah
diantaranya : menyebar angket ke siswa, mewawancarai siswa, observasi
langsung, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang dilakukan untuk
menemukan penyebab masalah adalah dengan menyebar angket ke siswa.
3.3.1.3. Ide untuk Memecahkan Masalah
Peneliti harus mempunyai dukungan teori atau refrensi rujukan atas
tindakan yang akan dikenakan kepada siswa. Menentukan solusi yang tepat
dengan menggunakan metode tertentu.
3.3.2. Pelaksanaan (Acting)
Menurut Arikunto (2006:99) Pelaksanaan tindakan yaitu implementasi
atau penerapan isi rancangan di dalam kancah,yaitu mengenakan tindakan di
kelas. Pada tahap ini menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap satu,
yaitu bertindak di kelas. Pada tahap ini tindakan harus sesuai dengan rencana,
tetapi harus terkesan ilmiah dan tidak rekayasa. Hal ini akan berpengaruh dalam
proses refleksi pada tahap empat nanti dan agar hasilnya dapat disinkronkan
dengan maksud semula. Dalam tahap pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan dalam tiga siklus, dengan setiap siklus sebanyak satu kali
pertemuan, setiap pertemuan 2 x 35 menit.
3.3.3. Pengamatan (Observation)
Arikunto (2006:99), observasi adalah pelaksanaan pengamatan langsung
suatu kegiatan yang sedang berjalan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan
dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti . Jadi PTK dilakukan secara
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kolaboratif, maka pengamatan harus dilakukan oleh kolaborator, bukan guru yang
sedang melakukan tindakan.
3.3.4. Refleksi
Menurut Arikunto (2006:99) Refleksi merupakan kegiatan untuk
mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Dalam hal ini peneliti seolah
memantulkan pengalamannya ke cermin, sehingga tampak jelas penglihatannya,
baik kelemahan dan kekurangannya. Refleksi atau evaluasi diri baru bisa
dilakukan ketika pelaksanaan tindakan telah selesai dilakukan. Refleksi akan lebih
efektif jika antara guru yang melakukan tindakan berhadapan langsung atau
diskusi dengan pengamat atau kolabolator.
Identifikasi Masalah

Perencanaan Siklus I
Refleksi

Aksi/ Pelaksanaantindakan
Observasi
Perencanaan Siklus II

Refleksi

Aksi/ Pelaksanaantindakan

Observasi
Perencanaan Siklus III

Refleksi

Aksi/ Pelaksanaantindakan

Observasi

Bagan 3.1. Spiral Tindakan Kelas (Aqib, 2009: 31)
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3.4. SIKLUS PENELITIAN
Kegiatan PTK ini dirancang dan telah dilaksanakan dalam 3 siklus,
masing-masing siklus 1 kali pertemuan dengan jadwal sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Siklus I pada hari Kamis, 22 November
2012.
b. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Siklus II pada hari Senin, 26 November
2012.
c. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Siklus III pada hari Kamis, 29
November 2012.
Peneliti melakukan tiga siklus penelitian, setiap siklus ada satu
pertemuan.
3.4.1. Siklus Pertama
3.4.1.1. Perencanaan
a. Menyusun RPP sesuai dengan pokok bahasan Sistem Pemerintahan Kabupaten,
Kota dan Provinsi.
b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa CD pembelajaran.
c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa.
3.4.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Dalam pelaksanaan tindakan ini dilakukan pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share berbasis CD
pembelajaran, dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:
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a. Pendahuluan
1) Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan.
2) Guru menampilkan CD pembelajaran dan menjelaskan materi.
3) Siswa memperhatikan materi yang ada dalam CD pembelajaran.
4) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi.
b. Kegiatan Inti
Tahap I : Think
1) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada seluruh siswa.
2) Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu.
Tahap II : Pair
3) Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya.
4) Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang sudah
dikerjakan.
Tahap III : Share
5) Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada
seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru.
c. Penutup
6) Siswa dinilai secara individu dan kelompok.
3.4.1.3. Observasi
a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share berbasis CD
pembelajaran.
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b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share berbasis CD
pembelajaran.
3.4.1.4. Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus 1
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1
c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1
d. Merencanakan pelaksanaan untuk tindak lanjut pada siklus 2
3.4.2. Siklus Kedua
3.4.2.1. Perencanaan
a. Menyusun RPP sesuai dengan pokok bahasan Sistem Pemerintahan Kabupaten,
Kota dan Provinsi.
b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa CD pembelajaran.
c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa.
3.4.2.2. Pelaksanaan Tindakan
Dalam pelaksanaan tindakan ini dilakukan pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share berbasis CD
pembelajaran, dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:
a. Pendahuluan
1) Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan.
2) Guru menampilkan CD pembelajaran dan menjelaskan materi.
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3) Siswa memperhatikan materi yang ada dalam CD pembelajaran.
4) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi.
b. Kegiatan Inti
Tahap I : Think
1) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada seluruh siswa.
2) Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu.
Tahap II : Pair
3) Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya.
4) Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang sudah
dikerjakan.
Tahap III : Share
5) Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada
seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru.
c. Penutup
6) Siswa dinilai secara individu dan kelompok.
3.4.2.3. Observasi
a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share berbasis CD
pembelajaran.
b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share berbasis CD
pembelajaran.
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3.4.2.4. Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus 2
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 2
c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 2
d. Merencanakan pelaksanaan untuk tindak lanjut pada siklus 3
3.4.3. Siklus Ketiga
3.4.3.1. Perencanaan
a. Menyusun RPP sesuai dengan pokok bahasan Sistem Pemerintahan Kabupaten,
Kota dan Provinsi.
b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa CD pembelajaran.
c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa.
3.4.3.2. Pelaksanaan Tindakan
Dalam pelaksanaan tindakan ini dilakukan pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share berbasis CD
pembelajaran, dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:
a. Pendahuluan
1) Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan.
2) Guru menampilkan CD pembelajaran dan menjelaskan materi.
3) Siswa memperhatikan materi yang ada dalam CD pembelajaran.
4) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi.
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b. Kegiatan Inti
Tahap I : Think
1) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada seluruh siswa.
2) Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu.
Tahap II : Pair
3) Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya.
4) Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang sudah
dikerjakan.
Tahap III : Share
5) Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada
seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru.
c. Penutup
6) Siswa dinilai secara individu dan kelompok.
3.4.3.3. Observasi
a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share berbasis CD
pembelajaran.
b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share berbasis CD
pembelajaran.
3.4.3.4. Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus 3
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 3
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c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 3
d. Menarik kesimpulan apakah siklus dapat dilanjutkan atau dihentikan.

3.5. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.5.1. Sumber Data
Menurut Arikunto (2006:129)sumber data merupakan subyek dimana
data tersebut dapat diperoleh, dan diambil dari sumber yang tepat dan akurat.
Dalam PTK ini sumber data yang dikaji adalah sebagai berikut:
3.5.1.1.

Guru
Sumber data guru diperoleh dari wawancara serta lembar observasi

keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share (TPS).
3.5.1.2.

Siswa
Sumber data dari siswa diperoleh dari observasi yang dilakukan pada

siklus pertama, kedua dan ketiga, serta hasil evaluasi dan angket.
3.5.1.3.

Data Dokumen
Sumber data dokumen berupa daftar nilai siswa kelas IV-A SDN

Wonosari 02 Kota Semarang.
3.5.1.4.

Catatan lapangan
Sumber data ini berupa catatan-catatan kegiatan-kegiatan yang terjadi

selama proses pembelajaran berupa data keterampilan guru, aktuvitas siswa
dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn.
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3.5.2. Jenis Data
3.5.2.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran PKn, yang diambil dari akhir pembelajaran pada setiap siklus
3.5.2.2. Data Kualitatif
berupa gambaran atau deskripsi kegiatan pembelajaran yang diperoleh
dari hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru,
aktivitas siswa, wawancara, serta catatan lapangan dalam pembelajaran PKn
dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS)
3.5.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan catatan lapangan.
3.5.3.1. Observasi
Arikunto

(2008:127

)

Observasi

adalah

kegiatan

pengamatan

(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai
sasaran.Metode

observasi

dalam

penelitian

ini

berisi

catatan

yang

menggambarkan bagaimana keterampilan guru dan akivitas siswa dalam
pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share
(TPS).
3.5.3.2. Wawancara
Menurut Arikunto (2006:155) wawancara adalah sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari
terwawancara. Dalam penelitian ini wawancara kepada guru kelas IV-A
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digunakan untuk mengambil data tentang gambaran pembelajaran PKn di kelas
IV-A SDN Wonosari 02.
3.5.3.3. Angket
Angket adalah suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus
dijawab secara tertulis juga ( WS. Winkel, 1987) dalam (Ignaditya, 2008). Dalam
penelitian ini digunakan angket yang dibagikan kepada siswa kelas IV-A SDN
Wonosari 02 sebagai responden.
3.5.3.4. Dokumentasi
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dokumentasi berupa
foto-foto kegiatan pembelajaran dan data dokumen lain yang mendukung.
3.5.3.5. Tes
Menurut

Arikunto (2006:150) tes adalah serentetan pertanyaan atau

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan,
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
Dalam penelitian ini metode tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar pada
mata pelajaran PKn pada siswa kelas IV-A SDN Wonosari 02.
3.5.3.6. Catatan Lapangan
Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung
apabila ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran
PKn, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam
observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi
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3.5.4. Teknik Analisis Data
3.5.4.1. Kuantitatif
Menurut Poerwanti (2008:6-15) skala 100 berangkat dari persentase yang
mengartikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik pada suatu
perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%).
Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut:
a. Menentukan skor berdasar proporsi
Skor =

x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%)

Dimana:
B = banyaknya butir soal yang dijawab benar ( bentuk pilihan ganda) atau
jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk
uraian.
= skor teoritis
b. Menetukan batas minimal nilai ketuntasan klasikal
Rumus untuk menghitung nilai rata-rata :

X

= nilai rata-rata

∑

= Jumlah nilai semua siswa

∑

= Jumlah siswa
(Zainal Aqib, 2009:40)
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Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan
kualifikasi

penguasaan

siswa

terhadap

kompetensi

yang

telah

dikontrakkan/ditentukan dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas
minimal nilai ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada.
Hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang
dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas yang disesuaikan
dengan Kriteria Ketuntasan Minimal SDN Wonosari 02 pada tahun ajaran
2012/2013, dengan kriteria sebagai berikut.
Tabel 3.1
Kualifikasi Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa
Kriteria Ketuntasan
Minimal
>62

Kualifikasi
Tuntas

<62
Tidak Tuntas
(Sumber : KKM SDN Wonosari 02)
Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak
tuntas dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran ThinkPair-Share (TPS).
Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam %
Tingkat Keberhasilan
Arti
%
>80%
Sangat Tinggi
60-79%
Tinggi
40-59%
Sedang
20-39%
Rendah
< 20%
Sangat Rendah
(Sumber : Zainal Aqib, 2009:41)
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3.5.4.2. Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan
aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran PKn menggunakan model
pembelajaran Think Pair Share (TPS), serta hasil catatan lapangan dan hasil
wawancara yang kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif kualitatif
dipaparkan

dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori dalam

beberapa paragraf menurut kriteria agar diperoleh kesimpulan.
Menurut Poerwanti, dkk (2008:6.9) dalam mengolah data skor dapat
dilakukan langkah sebagai berikut:
a. Menentukan skor terendah
b. Menentukan skor tertinggi
c. Mencari median
d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan
kurang.
Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya kita tentukan atau menghitung
data skor dengan cara sebagai berikut :
R

= skor terendah

T

= skor tertinggi

n

= banyaknya skor = ( T- R) + 1

Q2

= median

Letak Q2

= ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap

Q1

= kuartil pertama
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Letak Q1

=

( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =

( n +1 ) untuk

data ganjil.
Q3

= kuartil ketiga

Letak Q3

=

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

Q4

= kuartil keempat = T

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam
tabel kriteria ketuntasan data kualitatif.
Tabel 3.3
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif
Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian
Kualifikasi
Q3 ≤ skor ≤ T
Sangat Baik
Tuntas
Q2 ≤ skor < Q3
Baik
Tuntas
Q1 ≤ skor < Q2
Cukup
Tidak Tuntas
R ≤ skor < Q1
Kurang
Tidak Tuntas
Sumber : Poerwanti (2008:6.9)
3.5.5. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan
model pembelajaran Think-Pair-Share pada siswa kelas IV-A SDN Wonosari 02
adalah dengan meningkatnya kualitas pembelajaran PKn dengan kriteria sebagai
berikut:
a. Meningkatnya

keterampilan

guru

dalam

pembelajaran

PKn

dengan

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan kriteria minimal
baik.
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b. Terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan kriteria minimal
baik.
c. Adanya peningkatan hasil belajar PKn dengan ketuntasan belajar individual
sebesar >62dengan ketuntasan klasikalsampai 70% siswa kelas IV-A SDN
Wonosari 02.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian peningkatan kualitas pembelajaran PKn melalui model
pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran pada siswa kelas
IV-A SDN Wonosari 02 Kota Semarang dipaparkan sebagai berikut:
4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I
4.1.1.1. Perencanaan
Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
a. Menyusun RPP dengan materi sistem pemerintahan kabupaten dan kota.
b. Mengajak guru kelas IV-A sebagai rekan peneliti untuk berkolaborasi dalam
penelitian.
c. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam
proses pembelajaran.
d. Menyiapkan sumber belajar berupa buku paket PKn Kelas 4.
e. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD pembelajaran.
f. Menyiapkan lembar catatan lapangan.
g. Menyiapkan lembar kerja dan soal evaluasi berupa tes tertulis tentang materi
sistem pemerintahan kabupaten dan kota.
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4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22
November 2012 dengan alokasi waktu 1 x pertemuan yaitu 2 jam pelajaran (2 x
35 menit) dengan materi sistem pemerintahan kabupaten dan kota.

Standar

kompetensi 2 yaitu Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan
provinsi. Kompetensi dasar 2.1 yaitu Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan
pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Sedangkan indikatornya adalah 1)
Menjelaskanwilayah

pemerintahan

kabupaten,

2)

Menjelaskan

wilayah

pemerintahan kota, 3) Membedakan wilayah pemerintahan kabupaten dan kota, 4)
Menjelaskan lembaga pemerintah kabupaten atau kota, 5) Membedakan lembaga
pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota, 6) Menyebutkan lembagalembaga daerah kabupaten atau kota, dan 7) Menyebutkan tugas-tugas dan
wewenang lembaga daerah atau kota. Pada pembelajaran siklus I, kegiatan
yang dilakukan meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi,
elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan penutup.
4.1.1.3. Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Mengajar
Keterampilan guru dalam mengajar melalui model pembelajaran
Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran diperoleh data hasil observasi
sebagai berikut :

75

Tabel 4.1
Skor Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I
No.

Skor Kemampuan

Indikator Pengamatan

1

2

3

4

√

1 Keterampilan membuka pelajaran
2 Keterampilan bertanya dasar

Jumlah
3

√

2

√

2

3

Keterampilan menyajikan permasalahan atau
pertanyaan melalui CD pembelajaran

4

Keterampilan memanfaatkan media CD
pembelajaran

√

3

5

Keterampilan membimbing diskusi kelompok
berpasangan

√

3

6 Keterampilan mengelola kelas

√

2

Keterampilan membimbing presentasi hasil
7
kerja siswa

√

2

8 Keterampilan memberikan penguatan

√

2
√

9 Keterampilan menutup pelajaran

3

Jumlah

22

Persentase keberhasilan

61.11%

Kategori

Cukup

Keterangan :
Skor

Kategori

Nilai

29,75 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

22,5≤ skor < 29,75

Baik

B

17,25 ≤ skor < 22,5

Cukup

C

9 ≤ skor < 17,25

Kurang

D

Berdasarkan tabel 4.1, maka data hasil observasi keterampilan guru
siklus I disajikan dalam diagram batang berikut ini :
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Skor

4

3

3

3
2

2

2

3
2

2

2

2
1

Gambar 4.1: Diagram Perolehan Skor Keterampilan Guru Siklus I

Keterangan indikator :
1. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran.
2. Kemampuan guru dalam bertanya dasar.
3. Kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan
melalui CD pembelajaran.
4. Kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD pembelajaran.
5. Kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan.
6. Kemampuan guru dalam mengelola kelas.
7. Kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja siswa.
8. Kemampuan guru dalam memberikan penguatan
9. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran.

Berdasarkan

data

perolehan

skor

keterampilan

guru

siklus

I,

menunjukkan hasil observasi keterampilan guru dalam mengajar di kelas dengan
model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis CD Pembelajaran pada

77

siklus I. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai indikator pengamatan
yaitu :
a. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran.
Kemampuan guru dalam membuka pelajaran mendapatkan skor 3. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru mengemukakan apersepsi yang
sesuai materi yang akan dipelajari, mengadakan orientasi atau pengenalan
siswa terhadap materi yang akan dipelajari, serta menjelaskan kegiatan belajar
yang akan dialami siswa. Guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena
guru masih belum dapat menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu terhadap
siswa.
b. Kemampuan guru dalam bertanya dasar
Kemampuan guru dalam bertanya dasar mendapatkan skor 2. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru mengajukan pertanyaan sesuai
dengan materi yang dipelajari dan pertanyaan yang diberikan mampu mengajak
siswa untuk berfikir. Guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena
pertanyaan yang disampaikan guru kurang jelas dan siswa secara individu
belum dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
c. Kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan melalui
CD pembelajaran.
Kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan
melalui CD pembelajaran mendapatkan skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya deskriptor isi media CD pembelajaran yang digunakan sesuai dengan
materi yang diajarkan dan media CD pembelajaran yang digunakan dapat
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memperkaya pengalaman belajar siswa. Guru belum mampu mendapatkan
skor

4

karena

media CD pembelajaran yang digunakan belum mampu

memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru dan media CD
pembelajaran

yang

digunakan

belum

mampu

dijadikan

sumber

informasi/sumber belajar siswa.
d. Kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD pembelajaran.
Kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD pembelajaran
dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan skor 3. Guru sudah
memanfaatkan CD Pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran, menggunakan CD pembelajaran dalam
kegiatan menjelaskan materi pembelajaran pemerintahan kabupaten dan kota,
dan memanfaatkan CD pembelajaran dalam kegiatan tanya jawab dan
penyimpulan materi. Namun pada siklus ini, guru kurang memanfaatkan CD
pembelajaran dalam diskusi kelas guru belum mampu mendapatkan skor 4.
e. Kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan.
Kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan
dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan skor 3. Guru sudah membentuk
kelompok siswa secara berpasangan, memberikan kebebasan penuh kepada
siswa untuk mencari informasi untuk mendukung diskusi kelompoknya, serta
membimbing kelompok agar tidak terjadi dominasi siswa dalam kelompok
sehingga semua siswa aktif dalam diskusi berpasangan. Namun pada siklus ini,
guru kurang memanfaatkan CD pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan
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diskusi kelompok berpasangan sehingga guru belum mampu mendapatkan
skor 4.
f. Kemampuan guru dalam mengelola kelas.
Kemampuan guru dalam mengelola kelas mendapatkan skor 2. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru menumbuhkan semangat yang
memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas berlangsung dengan baik dan guru
mengadakan interaksi aktif dan dua arah di antara peserta didik dengan baik.
Namun pada siklus ini, guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena
guru kurang menegur siswa yang melakukan kegiatan yang tidak seharusnya
pada saat pembelajaran sehingga menyebabkan kondisi belajar kurang optimal.
g. Kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja siswa.
Kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja siswa
mendapatkan skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi
dan memancing siswa untuk berani menampilkan hasil kerja kelompoknya di
depan kelas. Guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena guru belum
memancing siswa untuk memberikan respon terhadap hasil kerja kelompok
lain

dan

memberikan

penegasan

pada

hasil

kerja

kelompok

yang

dipresentasikan.
h. Kemampuan guru dalam memberikan penguatan
Kemampuan guru dalam memberikan penguatan mendapatkan skor 2.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru memberikan penguatan
secara verbal dan memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan
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(reward) berupa simbol atau benda. Guru belum mampu mendapatkan skor
4 karena guru belum memberikan konfirmasi dan meningkatkan semangat
belajar siswa melalui penguatan yang diberikan dengan memanfaatkan media
CD pembelajaran
i. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran.
Kemampuan guru dalam menutup pelajaran.mendapatkan skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya deskriptor keterampilan guru meninjau kembali
pembelajaran yang telah dilaksanakan, membimbing siswa untuk menarik
kesimpulan dari materi yang dipelajari dan melakukan evaluasi pembelajaran.
Namun pada siklus ini, guru kurang memberikan tindak lanjut (follow up)
berupa tugas maupun motivasi pada siswa guru belum mampu mendapatkan
skor 4.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus
I keterampilan guru dalam mengajar PKn melalui model pembelajaran Think Pair
Share (TPS) dengan CD Pembelajaran mendapatkan jumlah skor keseluruhan 22
dengan presentase keberhasilan sebersar 61,11%. Skor tersebut dikategorikan
dengan kriteria ketuntasan cukup (C).
4.1.1.4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Berdasarkan observasi langsung pada saat penelitian siklus I, maka
aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Think Pair
Share (TPS) diperoleh hasil sebagai berikut:

81

Tabel 4.2
Skor Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
No. Indikator Pengamatan

Skor Pengamatan Jumlah
Jumlah
Rata-Rata
Siswa
Total
Skor
Skor
1 2 3
4

1 Kesiapan dalam belajar.
Dapat mengkaitkan
pengetahuan
2 sebelumnya dengan
materi yang akan
dipelajari.

8 19 11

38

79

2.08

10 22

6

38

72

1.89

Mengembangkan
pemikiran sendiri
3
dengan mengamati
media CD pembelajaran.

9 22

7

38

74

1.95

Menyelesaikan
4 permasalahan yang
diajukan guru. (Think )

6 23

9

38

79

2.08

Bertanya saat
menyelesaikan
5
pertanyaan/permasalah
an yang diajukan guru.

5 22 11

38

82

2.16

Berdiskusi dalam
6 kelompok berpasangan.
(pair )

3 25 10

38

83

2.18

Mempresentasikan dan
menanggapi hasil
7
diskusi kelompok lain.
(share )

4 18 16

38

88

2.32

Melakukan refleksi
untuk mengkaitkan
8
materi dengan
kehidupan sehari-hari.

3 17 18

38

91

2.39

Kemampuan siswa
9 menyimpulkan materi
pembelajaran.

3 15 20

38

93

2.45

Jumlah

741

Rata-Rata
Kategori

2.17
Cukup
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Keterangan :

Skor

Kategori

Nilai

29,75 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

22,5≤ skor < 29,75

Baik

B

17,25 ≤ skor < 22,5

Cukup

C

9 ≤ skor < 17,25

Kurang

D

Skor aktivitas siswa dapat ditunjukkan dengan diagram batang seperti
berikut :

4

Skor

3

2,08

1,89

1,95

2,08

2,16

2,18

2,32

2,39

2,45

2
1
0

Gambar 4.2: Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus I

Keterangan :
1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
2. Dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang
akan dipelajari.
3. Mengembangkan pemikiran sendiri dengan mengamati media CD
pembelajaran.
4. Menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru (Think).
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5. Bertanya saat menyelesaikan pertanyaan/permasalahan yang diajukan
guru.
6. Berdiskusi dalam kelompok berpasangan (pair).
7. Mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain
(share).
8. Melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan
sehari-hari.
9. Kemampuan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.

Berdasarkan data pada gambar 4.2, aktivitas siswa selama proses
pembelajaran PKn siklus I dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Aktivitas siswa pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,08. Hasil tersebut diperoleh dari : 8
siswa dengan skor 1, yaitu yang menampakkan deskriptor siswa berada di
dalam ruangan. Selanjutnya ada 19 siswa dengan skor 2 yaitu yang
menampakkan deskriptor berada di dalam ruang kelas dan menyiapkan
perlengkapan belajar. Sedangkan 11 siswa lainnya dengan skor 3 yaitu yang
menampakkan deskriptor berada di dalam ruang kelas, menyiapkan
perlengkapan belajar serta tenang di tempat duduk. Aktivitas siswa pada
indikator kesiapan dalam belajar belum ada yang menampakkan deskriptor
memperhatikan dan berkonsentrasi dengan baik dalam memulai pembelajaran,
sehingga tidak ada yang mendapatkan skor 4.
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b. Dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan
dipelajari.
Aktivitas siswa pada indikator dapat mengkaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, mendapatkan rata-rata skor
1,89. Hasil tersebut diperoleh dari : terdapat 10 siswa mendapatkan skor 1 yaitu
yang hanya menampakkan deskriptor diam dan tidak dapat mengkaitkan
pengetahuan sebelumnya karena siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru.
Terdapat 22 siswa mendapatkan skor 2 yaitu yang menampakkan deskriptor
dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan menjawab salah.
Selanjutnya terdapat 6 siswa mendapatkan skor 3 yaitu yang menampakkan
deskriptor mengkaitkan pengetahuan sebelumnya sesuai materi yang akan
dipelajari dengan menjawab secara singkat. Aktivitas siswa pada indikator
dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan
dipelajari belum ada yang mendapatkan skor 4 dikarenakan belum terdapat
siswa yang menjawab pertanyaan dari guru dengan memberikan alasan yang
baik.
c. Mengembangkan

pemikiran

sendiri

dengan

mengamati

media

CD

pembelajaran.
Aktivitas siswa pada indikator mengembangkan pemikiran sendiri
dengan mengamati media CD pembelajaran, mendapatkan rata-rata skor 1,95.
Hasil tersebut diperoleh dari: terdapat 9 siswa mendapatkan skor 1 karena
menampakkan deskriptor mengikuti pembelajaran namun tidak memperhatikan
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media CD pembelajaran. 22 siswa mendapatkan skor 2 yaitu yang
menampakkan deskriptor hanya mengamati media. Sedangkan 7 siswa lainnya
mendapatkan skor 3, yaitu yang menampakkan deskriptor mengamati media
CD pembelajaran dengan mengembangkan pemikiran melalui menjawab
pertanyaan dari guru atau bertanya. Aktivitas siswa pada indikator
mengembangkan

pemikiran

sendiri

dengan

mengamati

media

CD

pembelajaran belum mendapatkan skor 4 dikarenakan belum terdapat siswa
yang menampakkan deskriptor mengamati media CD pembelajaran dengan
mengembangkan pemikiran melalui memberi menjawab pertanyaan dari guru
atau bertanya serta memberikan alasan.
d. Menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
Aktivitas siswa pada indikator menyelesaikan permasalahan yang
diajukan guru mendapatkan rata-rata skor 2,08. Hasil tersebut diperoleh dari:
terdapat 6 siswa mendapatkan skor 1, yaitu yang menampakkan deskriptor
memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan siswa lain.
Selanjutnya terdapat 23 siswa mendapatkan skor 2 yaitu yang menampakkan

deskriptor memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan
siswa lain serta melaksanakan kegiatan berpikir dalam waktu yang telah
ditentukan oleh guru. Sedangkan 9 siswa lainnya mendapatkan skor 3 yaitu
yang menampakkan deskriptor memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan
kerjasama dengan siswa lain, melaksanakan kegiatan berfikir dalam waktu
yang telah ditentukan oleh guru serta menuliskan hasil pemikiran secara
individu. Aktivitas siswa pada indikator menyelesaikan permasalahan yang
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diajukan guru belum ada yang mendapatkan skor 4 karena belum terdapat
siswa yang menampakkan deskriptor memikirkan jawaban sendiri tanpa
bantuan dan kerjasama dengan siswa lain, melaksanakan kegiatan berfikir
dalam waktu yang telah ditentukan oleh guru, menuliskan hasil pemikiran
secara individu dan memanfaatkan sumber belajar untuk membantu
menemukan jawaban/ide dari pertanyaan yang diberikan.
e. Bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
Aktivitas

siswa

pada

indikator

bertanya

saat

menyelesaikan

permasalahan yang diajukan guru, mendapatkan rata-rata skor 2,16. Hasil
tersebut diperoleh dari: terdapat 5 siswa mendapatkan skor 1 yaitu yang hanya
menampakkan deskriptor diam dan tidak menyelesaikan permasalahan yang
diajukan guru. Terdapat 22 siswa yang mendapat skor 2 yaitu yang
menampakkan deskriptor diam dan dapat menyelesaikan permasalahan yang
diajukan guru. Sedangkan 11 siswa mendapatkan skor 3 yaitu yang
menampakkan deskriptor menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru
serta bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru. Aktivitas
siswa pada indikator bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan
guru belum ada yang mendapatkan skor 4 karena.belum ada siswa yang
menampakkan deskriptor menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru,
bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru serta
memberikan pendapat beserta alasannya saat menyelesaikan permasalahan
yang diajukan guru.
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f. Berdiskusi dalam kelompok berpasangan.
Aktivitas

siswa

pada

indikator

berdiskusi

dalam

kelompok

berpasangan, mendapatkan rata-rata skor 2,18. Hasil tersebut diperoleh dari:
terdapat 3 siswa dengan skor 1, yaitu yang menampakkan deskriptor membagi
hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih
lanjut. Selanjutnya terdapat 25 siswa yang mendapatkan skor 2 yaitu yang

menunjukkan deskriptor dapat bekerja sama dengan pasangan dalam
memecahkan masalah. Sedangkan 10 siswa lainnya mendapatkan skor 3 yaitu
yang menampakkan deskriptor dapat bekerja sama dengan pasangan dalam
memecahkan masalah. Aktivitas siswa pada indikator berdiskusi dalam
kelompok berpasangan belum ada yang mendapatkan skor 4 karena belum ada
siswa yang menampakkan deskriptor dapat bekerja sama dengan pasangan
dalam memecahkan masalah, mendengarkan dan menghargai pendapat
pasangan dalam kelompok, serta menulis hasil yang diperoleh dari kegiatan
diskusi berpasangan secara sistematis.
g. Mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain.
Aktivitas siswa pada indikator mempresentasikan dan menanggapi hasil
diskusi kelompok lain mendapatkan rata-rata skor 2,32. Hasil tersebut
diperoleh dari: terdapat 4 siswa yang mendapatkan skor 1, yaitu yang
menampakkan deskriptor berani berbagi hasil diskusi dengan seluruh kelas.
Selanjutnya terdapat 18 siswa mendapatkan skor 2 yaitu siswa yang

menampakkan deskriptor mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari
kelompok lain. Sedangkan 16 siswa lainnya mendapatkan skor 3 yaitu siswa
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yang menampakkan

deskriptor

berani

menanggapi

atau

memberikan

pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Aktivitas siswa pada
indikator mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain
belum ada yang mendapatkan skor 4 karena belum ada siswa yang
menampakkan deskriptor mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
guru maupun siswa lain.
h. Melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari.
Aktivitas siswa pada indikator melakukan refleksi untuk mengkaitkan
materi dengan kehidupan sehari-hari mendapatkan skor 2,39. Hasil tersebut
diperoleh dari: terdapat 3 siswa yang mendapatkan skor 1, yaitu siswa yang
menampakkan deskriptor hanya diam tidak ikut melakukan refleksi.
Selanjutnya terdapat 17 siswa mendapatkan skor 2, yaitu siswa yang
menampakkan deskriptor melakukan refleksi tidak sesuai materi. Sedangkan
18 siswa lainnya mendapatkan skor 3 yaitu siswa yang menampakkan
deskriptor melakukan refleksi sesuai materi tetapi tidak mengkaitkan dengan
kehidupan sehari-hari. Aktivitas siswa pada indikator melakukan refleksi untuk
mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari belum

ada

yang

mendapatkan skor 4 karena belum ada siswa yang menampakkan deskriptor
aktif melakukan refleksi dengan mengkaitkan materi dengan kehidupan seharihari.
i. Kemampuan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.
Aktivitas siswa pada indikator Kemampuan siswa menyimpulkan
materi pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,45. Hasil tersebut diperoleh
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dari: terdapat 3 siswa yang mendapatkan skor 1, yaitu yang menampakkan
deskriptor membuat simpulan dari materi yang dipelajari secara lisan. Selanjutnya
terdapat 15 siswa mendapatkan skor 2, yaitu siswa yang menampakkan

deskriptor menulis simpulan dari materi dengan menggunakan kalimat sendiri,
Sedangkan 20 siswa lainnya mendapatkan skor 3 yaitu siswa yang
menampakkan deskriptor menyusun simpulan dari keseluruhan materi yang
dipelajari. Aktivitas siswa pada indikator Kemampuan siswa menyimpulkan
materi pembelajaran belum ada yang mendapatkan skor 4 karena belum ada
siswa yang menampakkan deskriptor merumuskan kesimpulan berdasarkan
materi tujuan pembelajaran.
Dari uraian tersebut menunjukkan hasil pengamatan aktivitas siswa
dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair
Share(TPS) pada siklus I. Secara keseluruhan skor aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Think Pair Share(TPS) pada
siklus I adalah 741, dengan jumlah skor rata-rata 2,17 dan rata-rata persentase
54,25% dengan kategori Cukup (C).
4.1.1.5. Hasil Belajar PKn
Berdasarkan data hasil penelitian siklus I mengenai hasil belajar PKn
melalui pendekatan Think Pair Share (TPS) diperoleh data sebagai berikut :
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Tabel 4.3
Hasil Belajar PKn Siklus I
No.
1
2
3
4

Interval Nilai
88-100
75-87
62-74
0-61
Jumlah
Ketuntasan
Ketidaktuntasan

Frekuensi Persentase
0
0%
5
13.16%
17
44.74%
16
42.11%
38 100.00%
57.89%
42.11%

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Adapun data hasil belajar pada tabel 4.3 dapat disajikan dalam bentuk

Jumlah

diagram batang sebagai berikut:

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jumlah Siswa
Nilai Terendah
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38
Jumlah
Siswa

35
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai Tertinggi
22
Siswa
Tuntas

16
Siswa
Tidak
Tuntas

Siswa Tuntas
Siswa Tidak Tuntas

Gambar 4.3 : Diagram Hasil Belajar Siklus I

Data persentase ketuntasan hasil belajar klasikal siswa disajikan dalam
bentuk diagram lingkaran sebagai berikut:
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Persentase Ketuntasan Hasil Belajar
Klasikal Siswa Siklus I

42,11%

Tuntas
57,89%

Tidak Tuntas

Gambar 4.4 : Diagram Persentase Hasil Belajar Siswa Siklus I

Berdasarkan data hasil belajar siswa siklus I, menunjukkan rekapitulasi
hasil belajar PKn dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair
Share(TPS) pada siklus I diperoleh bahwa dari 38 siswa yang telah mencapai
ketuntasan belajar berdasarkan KKM SD Tahun 2012/2013 sebesar 57,89% (22
orang) dan siswa yang tidak tuntas belajar 42,11% (16 orang) dengan nilai
tertinggi 85 dan nilai terendah 35.
Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal siswa
sebesar 57,89% belum mencapai target indikator keberhasilan yang diharapkan
yaitu 70% dari hasil belajar klasikal siswa sehingga penelitian akan dilanjutkan
pada siklus II.
4.1.1.6. Refleksi
Refleksi tindakan pada siklus I lebih difokuskan pada permasalahan yang
muncul selama tindakan. Adapun permasalahan yang muncul selama pelaksanaan
tindakan yaitu:
a. Gurumasih belum mempersiapkan semua media dengan baik, sehingga masih
belum bisa mengkondisikan kelas.
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b. Guru belum memberikan penilaian yang autentik, guru hanya menilai siswa
dari nilai hasil belajar saja yaitu nilai hasil evaluasi.
c. Masih banyak siswa yang tidak memperhatikan guru dan berbicara sendiri,
sehingga membuat kelas menjadi gaduh.
d. Masih banyak siswa yang tidak memperhatikan media CD pembelajaran.
e. Banyak siswa tidak bisa menjawab permasalahan yang diajukan guru dengan
jawaban yang tepat.
f. Siswa belum dapat merumuskan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran.
g. Hasil belajar klasikal pada siklus I menunjukkan persentase sebesar 57,89%
dan hal ini belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan.
4.1.1.7. Revisi
Berdasarkan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan siklus I, maka
hal-hal yang perlu diperbaiki untuk siklus II yaitu:
a. Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam mengajar sebelum
memulai pembelajaran, sehingga guru dapat mengkondisikan kelas agar siswa
dapat memperhatikan guru yang mengajar.
b. Memberikan penilaian sebenarnya, yaitu penilaian tertulis dan non tertulis.
c. Mengkondisikan kelas, sehingga dapat menciptakan iklim belajar yang
kondusif.
d. Menyajikan CD pembelajaran dengan menarik, sehingga dapat memotivasi
siswa untuk lebih memperhatikan materi yang diajarkan.
e. Menghargai jawaban atau pendapat yang diberikan siswa, dan memperjelas
lagi permasalahan yang diajukan, agar siswa dapat menjawab dengan benar.
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f. Memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa agar bersungguh-sungguh
terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa dapat membuat
kesimpulan dari kegiatan pembelajaran.
g. Meningkatkan hasil belajar klasikal hingga sesuai dengan indikator
keberhasilan yang ditetapkan yaitu 70% siswa.
4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
4.1.2.1. Perencanaan
Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
a. Menyusun RPP dengan materi sistem pemerintahan kabupaten dan kota.
b. Mengajak guru kelas IV-A sebagai rekan peneliti untuk berkolaborasi dalam
penelitian.
c. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam
proses pembelajaran.
d. Menyiapkan sumber belajar berupa buku paket PKn Kelas 4.
e. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD pembelajaran.
f. Menyiapkan lembar catatan lapangan.
g. Menyiapkan lembar kerja dan soal evaluasi berupa tes tertulis tentang materi
sistem pemerintahan kabupaten dan kota.
4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26
November 2012 dengan alokasi waktu 1 x pertemuan yaitu 2 jam pelajaran (2 x
35 menit) dengan materi sistem pemerintahan kabupaten dan kota.

Standar
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kompetensi 2 yaitu Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan
provinsi. Kompetensi dasar 2.1 yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan
pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Sedangkan indikatornya adalah 1)
menjelaskan wilayah pemerintahan provinsi, 2) Menyebutkan lembaga-lembaga
pemerintah provinsi, dan 3) Menyebutkan tugas-tugas dan wewenang lembaga
daerah provinsi.
Pada pembelajaran siklus II, kegiatan yang dilakukan meliputi pra
kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan
kegiatan penutup.
4.1.2.3. Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Mengajar
Keterampilan guru dalam mengajar melalui model pembelajaran
Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran diperoleh data hasil observasi
sebagai berikut :
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Tabel 4.4
Skor Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II
No.

Skor Kemampuan

Indikator Pengamatan

1

2

3

4

Jumlah

1 Keterampilan membuka pelajaran

√

3

2 Keterampilan bertanya dasar

√

3

3

Keterampilan menyajikan permasalahan atau
pertanyaan melalui CD pembelajaran

√

3

4

Keterampilan memanfaatkan media CD
pembelajaran

√

3

5

Keterampilan membimbing diskusi kelompok
berpasangan

√
√

6 Keterampilan mengelola kelas
7

Keterampilan membimbing presentasi hasil
kerja siswa

8 Keterampilan memberikan penguatan

4
3

√

2

√

2
√

9 Keterampilan menutup pelajaran

3

Jumlah

26

Persentase keberhasilan

72.22%

Kategori

Baik

Keterangan :
Skor

Kategori

Nilai

29,75 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

22,5≤ skor < 29,75

Baik

B

17,25 ≤ skor < 22,5

Cukup

C

9 ≤ skor < 17,25

Kurang

D

Berdasarkan tabel 4.4, maka data hasil observasi keterampilan guru
siklus II dapat disajikan dalam diagram batang berikut ini :
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Skor

4
4
3
2
1
0

3

3

3

3

3

3
2

2

Gambar 4.5 : Diagram Perolehan Skor keterampilan guru siklus II

Keterangan :
1. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran.
2. Kemampuan guru dalam bertanya dasar.
3. Kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan
melalui CD pembelajaran.
4. Kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD pembelajaran.
5. Kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan.
6. Kemampuan guru dalam mengelola kelas.
7. Kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja siswa.
8. Kemampuan guru dalam memberikan penguatan
9. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran.
Berdasarkan data skor keterampilan guru siklus II, menunjukkan hasil
observasi keterampilan guru dalam mengajar di kelas dengan model pembelajaran
Think Pair Share (TPS) berbasis CD Pembelajaran pada siklus II. Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa nilai indikator pengamatan yaitu :
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a. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran.
Kemampuan guru dalam membuka pelajaran mendapatkan skor 3. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru mengemukakan apersepsi yang
sesuai materi yang akan dipelajari, mengadakan orientasi atau pengenalan
siswa terhadap materi yang akan dipelajari, serta menjelaskan kegiatan belajar
yang akan dialami siswa. Guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena
guru masih belum dapat menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu terhadap
siswa.
b. Kemampuan guru dalam bertanya dasar
Kemampuan guru dalam bertanya dasar mendapatkan skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru mengajuan pertanyaan sesuai
dengan materi yang dipelajari, dan pertanyaan yang disampaikan guru cukup
jelas. Guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena siswa secara
individu belum dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
c. Kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan melalui
CD pembelajaran.
Kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan
melalui CD pembelajaran mendapatkan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya deskriptor isi media CD pembelajaran yang digunakan sesuai dengan
materi yang diajarkan, media CD pembelajaran yang digunakan dapat
memperkaya pengalaman belajar siswa, dan media CD pembelajaran yang
digunakan mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru.
Guru

belum

mampu

mendapatkan

skor

4

karena

dan media CD
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pembelajaran

yang

digunakan

belum

mampu

dijadikan

sumber

informasi/sumber belajar siswa.
d. Kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD pembelajaran.
Kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD pembelajaran
dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan skor 3. Guru sudah
memanfaatkan CD Pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran, menggunakan CD pembelajaran dalam
kegiatan menjelaskan materi pembelajaran pemerintahan kabupaten dan kota,
dan memanfaatkan CD pembelajaran dalam kegiatan tanya jawab dan
penyimpulan materi. Namun pada siklus ini, guru kurang memanfaatkan CD
pembelajaran dalam diskusi kelas guru belum mampu mendapatkan skor 4.
e. Kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan.
Kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan
dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan skor 4. Guru sudah membimbing
kelompok agar tidak terjadi dominasi siswa dalam kelompok sehingga semua
siswa aktif dalam diskusi berpasangan, dan guru memanfaatkan CD
pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan diskusi kelompok berpasangan.
f. Kemampuan guru dalam mengelola kelas.
Kemampuan guru dalam mengelola kelas mendapatkan skor 3. Guru
menumbuhkan semangat yang memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas
berlangsung dengan baik, guru mengadakan interaksi aktif dan dua arah di
antara peserta didik dengan baik, serta menegur siswa yang melakukan
kegiatan yang tidak seharusnya pada saat pembelajaran. Namun pada siklus II
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ini, guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena kondisi belajar kurang
optimal.
g. Kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja siswa.
Kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja siswa
mendapatkan skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi
dan memancing siswa untuk berani menampilkan hasil kerja kelompoknya di
depan kelas. Guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena guru belum
memancing siswa untuk memberikan respon terhadap hasil kerja kelompok
lain

dan

memberikan

penegasan

pada

hasil

kerja

kelompok

yang

dipresentasikan.
h. Kemampuan guru dalam memberikan penguatan
Kemampuan guru dalam memberikan penguatan mendapatkan skor 2.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru memberikan penguatan
secara verbal dan memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan
(reward) berupa simbol atau benda. Guru belum mampu mendapatkan skor
4 karena guru belum memberikan konfirmasi dan meningkatkan semangat
belajar siswa melalui penguatan yang diberikan dengan memanfaatkan media
CD pembelajaran.
i. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran.
Kemampuan guru dalam menutup pelajara mendapatkan skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya deskriptor keterampilan guru meninjau kembali
pembelajaran yang telah dilaksanakan, membimbing siswa untuk menarik
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kesimpulan dari materi yang dipelajari dan melakukan evaluasi pembelajaran.
Namun pada siklus ini, guru kurang memberikan tindak lanjut (follow up)
berupa tugas maupun motivasi pada siswa guru belum mampu mendapatkan
skor 4.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus
II keterampilan guru dalam mengajar PKn melalui model pembelajaran Think
Pair Share (TPS) dengan CD Pembelajaran mendapatkan jumlah skor
keseluruhan 26 dengan presentase keberhasilan sebersar 72,22%. Skor tersebut
dikategorikan dengan kriteria ketuntasan baik (B).
4.1.2.4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Berdasarkan observasi langsung pada saat penelitian siklus II, maka
aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Think Pair
Share (TPS) diperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 4.5
Skor Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
No. Indikator Pengamatan

Skor Pengamatan Jumlah
Jumlah
Rata-Rata
Siswa
Total
Skor
Skor
1 2 3
4

1 Kesiapan dalam belajar.

6 14 12

6

38

94

2.47

Dapat mengkaitkan
pengetahuan
2 sebelumnya dengan
materi yang akan
dipelajari.

8 12 10

8

38

94

2.47

Mengembangkan
pemikiran sendiri
3
dengan mengamati
media CD pembelajaran.

7 13 13

5

38

92

2.42

Menyelesaikan
4 permasalahan yang
diajukan guru. (Think )

4 18 10

6

38

94

2.47

Bertanya saat
menyelesaikan
5
pertanyaan/permasalah
an yang diajukan guru.

2 18 12

6

38

98

2.58

Berdiskusi dalam
6 kelompok berpasangan.
(pair )

3 19 10

6

38

95

2.50

Mempresentasikan dan
menanggapi hasil
7
diskusi kelompok lain.
(share )

2 19 12

5

38

96

2.53

Melakukan refleksi
untuk mengkaitkan
8
materi dengan
kehidupan sehari-hari.

4 16 12

6

38

96

2.53

Kemampuan siswa
9 menyimpulkan materi
pembelajaran.

5 15 16

2

38

91

2.39

Jumlah

850

Rata-Rata
Kategori

2.49
Baik
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Keterangan :

Skor

Kategori

Nilai

29,75 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

22,5≤ skor < 29,75

Baik

B

17,25 ≤ skor < 22,5

Cukup

C

9 ≤ skor < 17,25

Kurang

D

4
2,47

Skor

3

2,47

2,42

2,47

2,58

2,50

2,53

2,53

2,39

2
1
0

Gambar 4.6: Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus II

Keterangan :
1. Kesiapan dalam belajar.
2. Dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang
akan dipelajari.
3. Mengembangkan pemikiran sendiri dengan mengamati media CD
pembelajaran.
4. Menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru (Think).
5. Bertanya saat menyelesaikan pertanyaan/permasalahan yang diajukan
guru.
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6. Berdiskusi dalam kelompok berpasangan (pair).
7. Mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain
(share).
8. Melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan
sehari-hari.
9. Kemampuan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.

Berdasarkan data pada tabel 4.5, aktivitas siswa selama proses
pembelajaran PKn siklus II dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Aktivitas siswa pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,47. Hasil tersebut diperoleh dari : 6
siswa dengan skor 1, yaitu yang menampakkan deskriptor siswa berada di
dalam ruangan. Selanjutnya ada 14 siswa dengan skor 2 yaitu yang
menampakkan deskriptor berada di dalam ruang kelas dan menyiapkan
perlengkapan belajar. 12 siswa dengan skor 3 yaitu yang menampakkan
deskriptor berada di dalam ruang kelas, menyiapkan perlengkapan belajar serta
tenang di tempat duduk. Sedangkan 6 siswa lainnya menampakkan deskriptor
memperhatikan dan berkonsentrasi dengan baik dalam memulai pembelajaran,
sehingga mendapatkan skor 4.
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b. Dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan
dipelajari.
Aktivitas siswa pada indikator dapat mengkaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, mendapatkan rata-rata skor
2,47. Hasil tersebut diperoleh dari : terdapat 8 siswa mendapatkan skor 1 yaitu
yang hanya menampakkan deskriptor diam dan tidak dapat mengkaitkan
pengetahuan sebelumnya karena siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru.
Terdapat 12 siswa mendapatkan skor 2 yaitu yang menampakkan deskriptor
dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan menjawab salah.
Selanjutnya terdapat 10 siswa mendapatkan skor 3 yaitu yang menampakkan
deskriptor mengkaitkan pengetahuan sebelumnya sesuai materi yang akan
dipelajari

dengan menjawab secara singkat. Sedangkan 8 siswa lainnya

mendapatkan skor 4 dikarenakan menampakkan deskriptor menjawab
pertanyaan dari guru dengan memberikan alasan yang baik.
c. Mengembangkan

pemikiran

sendiri

dengan

mengamati

media

CD

pembelajaran.
Aktivitas siswa pada indikator mengembangkan pemikiran sendiri
dengan mengamati media CD pembelajaran, mendapatkan rata-rata skor 2,42.
Hasil tersebut diperoleh dari: terdapat 7 siswa mendapatkan skor 1 karena
menampakkan deskriptor mengikuti pembelajaran namun tidak memperhatikan
media CD pembelajaran. Terdapat 13 siswa mendapatkan skor 2 yaitu yang
menampakkan deskriptor hanya mengamati media. 13 siswa mendapatkan skor
3, yaitu yang menampakkan deskriptor mengamati media CD pembelajaran
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dengan mengembangkan pemikiran melalui menjawab pertanyaan dari guru
atau bertanya. Selanjutnya 15 siswa mendapatkan skor 4, yaitu siswa yang
menampakkan deskriptor mengamati media CD pembelajaran dengan
mengembangkan pemikiran melalui memberi menjawab pertanyaan dari guru
atau bertanya serta memberikan alasan.
d. Menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
Aktivitas siswa pada indikator menyelesaikan permasalahan yang
diajukan guru mendapatkan rata-rata skor 2,47. Hasil tersebut diperoleh dari:
terdapat 4 siswa mendapatkan skor 1, yaitu yang menampakkan deskriptor
memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan siswa lain.
Selanjutnya terdapat 18 siswa mendapatkan skor 2 yaitu yang menampakkan

deskriptor memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan
siswa lain serta melaksanakan kegiatan berpikir dalam waktu yang telah
ditentukan oleh guru. Sedangkan 10 siswa mendapatkan skor 3 yaitu yang
menampakkan deskriptor memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan
kerjasama dengan siswa lain, melaksanakan kegiatan berfikir dalam waktu
yang telah ditentukan oleh guru serta menuliskan hasil pemikiran secara
individu. Selanjutnya terdapat 6 siswa yang mendapatkan skor 4 karena
menampakkan deskriptor memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan
kerjasama dengan siswa lain, melaksanakan kegiatan berfikir dalam waktu
yang telah ditentukan oleh guru, menuliskan hasil pemikiran secara individu
dan memanfaatkan sumber belajar untuk membantu menemukan jawaban/ide
dari pertanyaan yang diberikan.
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e. Bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
Aktivitas

siswa

pada

indikator

bertanya

saat

menyelesaikan

permasalahan yang diajukan guru, mendapatkan rata-rata skor 2,58. Hasil
tersebut diperoleh dari: terdapat 2 siswa mendapatkan skor 1 yaitu yang hanya
menampakkan deskriptor diam dan tidak menyelesaikan permasalahan yang
diajukan guru. Terdapat 18 siswa yang mendapat skor 2 yaitu yang
menampakkan deskriptor diam dan dapat menyelesaikan permasalahan yang
diajukan guru. Sedangkan 12 siswa mendapatkan skor 3 yaitu yang
menampakkan deskriptor menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru
serta bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
Selanjutnya terdapat 6 siswa yang mendapatkan skor 4 karena menampakkan
deskriptor menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru, bertanya saat
menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru serta memberikan pendapat
beserta alasannya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
f. Berdiskusi dalam kelompok berpasangan.
Aktivitas

siswa

pada

indikator

berdiskusi

dalam

kelompok

berpasangan, mendapatkan rata-rata skor 2,50. Hasil tersebut diperoleh dari:
terdapat 3 siswa dengan skor 1, yaitu yang menampakkan deskriptormembagi
hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih
lanjut. Selanjutnya terdapat 19 siswa yang mendapatkan skor 2 yaitu yang

menunjukkan deskriptor dapat bekerja sama dengan pasangan dalam
memecahkan masalah. Sedangkan 10 siswa mendapatkan skor 3 yaitu yang
menampakkan deskriptor dapat bekerja sama dengan pasangan dalam

107

memecahkan masalah. Selanjutnya terdapat 6 siswa yang mendapatkan skor 4
karena menampakkan deskriptor dapat bekerja sama dengan pasangan dalam
memecahkan masalah, mendengarkan dan menghargai pendapat pasangan
dalam kelompok, serta menulis hasil yang diperoleh dari kegiatan diskusi
berpasangan secara sistematis.
g. Mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain.
Aktivitas siswa pada indikator mempresentasikan dan menanggapi hasil
diskusi kelompok lain mendapatkan rata-rata skor 2,53. Hasil tersebut
diperoleh dari: terdapat 2 siswa yang mendapatkan skor 1, yaitu yang
menampakkan deskriptor berani berbagi hasil diskusi dengan seluruh kelas.
Selanjutnya terdapat 19 siswa mendapatkan skor 2 yaitu siswa yang

menampakkan deskriptor mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari
kelompok lain. Sedangkan 12 siswa mendapatkan skor 3 yaitu siswa yang
menampakkan deskriptor berani menanggapi atau memberikan pertanyaan
terhadap hasil diskusi kelompok lain. Terdapat 5 siswa yang mendapatkan skor
4 karena menampakkan deskriptor mampu menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru maupun siswa lain.
h. Melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari.
Aktivitas siswa pada indikator melakukan refleksi untuk mengkaitkan
materi dengan kehidupan sehari-hari mendapatkan skor 2,53. Hasil tersebut
diperoleh dari: terdapat 4 siswa yang mendapatkan skor 1, yaitu siswa yang
menampakkan deskriptor hanya diam tidak ikut melakukan refleksi.
Selanjutnya terdapat 16 siswa mendapatkan skor 2, yaitu siswa yang
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menampakkan deskriptor melakukan refleksi tidak sesuai materi. Sedangkan
12 siswa mendapatkan skor 3 yaitu siswa yang menampakkan deskriptor
melakukan refleksi sesuai materi tetapi tidak mengkaitkan dengan kehidupan
sehari-hari. Selanjutnya ada 6 siswa yang mendapatkan skor 4 karena
menampakkan deskriptor aktif melakukan refleksi dengan mengkaitkan materi
dengan kehidupan sehari-hari.
i. Kemampuan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.
Aktivitas siswa pada indikator Kemampuan siswa menyimpulkan
materi pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,39. Hasil tersebut diperoleh
dari: terdapat 5 siswa yang mendapatkan skor 1, yaitu yang menampakkan
deskriptor membuat simpulan dari materi yang dipelajari secara lisan. Selanjutnya
terdapat 15 siswa mendapatkan skor 2, yaitu siswa yang menampakkan

deskriptor menulis simpulan dari materi dengan menggunakan kalimat sendiri,
Sedangkan 16 siswa mendapatkan skor 3 yaitu siswa yang menampakkan
deskriptor menyusun simpulan dari keseluruhan materi yang dipelajari.
Selanjutnya terdapat 2 siswa yang mendapatkan skor 4 karena menampakkan
deskriptor merumuskan kesimpulan berdasarkan materi tujuan pembelajaran.
Dari uraian tersebut menunjukkan hasil pengamatan aktivitas siswa
dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair
Share(TPS) pada siklus II. Secara keseluruhan skor aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Think Pair Share(TPS) pada
siklus II adalah 850, dengan jumlah skor rata-rata 2,49 dan rata-rata persentase
62,25% dengan kategori baik (B).
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4.1.2.5. Hasil Belajar PKn
Berdasarkan data hasil penelitian siklus II mengenai hasil belajar PKn
melalui pendekatan Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran diperoleh
data sebagai berikut :
Tabel 4.6
Hasil Belajar PKn Siklus II
No.
1
2
3
4

Interval Nilai
88-100
75-87
62-74
0-61
Jumlah
Ketuntasan
Ketidaktuntasan

Frekuensi Persentase
0
0%
11
28.95%
14
36.84%
13
34.21%
38 100.00%
25
65.79%
13
34.21%

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Adapun data hasil belajar pada tabel 4.6 dapat disajikan dalam bentuk
diagram batang sebagai berikut:

Jumlah Siswa

Jumlah

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nilai Terendah

85
38

Jumlah
Siswa

Nilai Tertinggi

40

Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

25
Siswa
Tuntas

13
Siswa
Tidak
Tuntas

Siswa Tuntas
Siswa Tidak Tuntas

Gambar 4.7: Diagram Hasil Belajar Siklus II

Data persentase ketuntasan hasil belajar klasikal siswa disajikan dalam
bentuk diagram lingkaran sebagai berikut:
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Persentase Ketuntasan Hasil
Belajar Klasikal Siswa Siklus II
34,21%
65,79%

Tuntas
Tidak Tuntas

Gambar 4.8: Diagram Persentase Hasil Belajar Siswa Siklus II

Berdasarkan data hasil belajar siswa siklus II, menunjukkan rekapitulasi
hasil belajar PKn dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair
Share(TPS) pada siklus II diperoleh bahwa dari 38 siswa yang telah mencapai
ketuntasan belajar berdasarkan KKM SD Tahun 2012/2013 sebesar 65,79% (25
siswa) dan siswa yang tidak tuntas belajar 34,21% (13 siswa) dengan nilai
tertinggi 85 dan nilai terendah 40.
Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal siswa
sebesar 65,79% belum mencapai target indikator keberhasilan yang diharapkan
yaitu 70% dari hasil belajar klasikal siswa sehingga penelitian akan dilanjutkan
pada siklus II.
4.1.2.6. Refleksi
Refleksi tindakan pada siklus II difokuskan pada permasalahan yang
muncul selama tindakan. Adapun permasalahan yang muncul selama pelaksanaan
tindakan yaitu:
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a. Guru belum sepenuhnya dapat menguasai kelas, sehingga masih ada beberapa
siswa yang masih membuat gaduh pada saat pembelajaran dan mengganggu
teman yang lain.
b. Sebagian siswa masih belum dapat menjawab dan memecahkan permasalahan
yang diajukan guru, banyak siswa menjawab pertanyaan apersepsi dengan
salah.
c. Siswa belum dapat merumuskan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran
dengan sistematis.
d. Hasil belajar klasikal pada siklus II menunjukkan persentasesebesar 65,79%
dan hal ini belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan.
4.1.2.7. Revisi
Berdasarkan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan siklus II, maka
hal-hal yang perlu diperbaiki untuk siklus III yaitu:
a. Menguasai kelas secara sepenuhnya, dengan memberikan peringatan kepada
siswa yang telah membuat gaduh di dalam kelas.
b. Menyajikan materi dalam CD pembelajaran disertai contoh konkrit, sehingga
siswa dapat memahami sepenuhnya materi yang disajikan oleh guru.
c. Memberikan penjelasan kepada siswa agar dapat membuat kesimpulan
dengan sistematis.
d. Memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa agar bersungguh-sungguh
terlibat dalam kegiatan belajar mengajar agar hasil belajar klasikal dapat
meningkat lagi, sehingga dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah
ditentukan.
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4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III
4.1.3.1. Perencanaan
Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
a. Menyusun RPP dengan materi struktur organisasi kabupaten, kota, dan
provinsi.
b. Mengajak guru kelas IV-A sebagai rekan peneliti untuk berkolaborasi dalam
penelitian.
c. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam
proses pembelajaran.
d. Menyiapkan sumber belajar berupa buku paket PKn Kelas 4.
e. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD pembelajaran.
f. Menyiapkan lembar catatan lapangan.
g. Menyiapkan lembar kerja dan soal evaluasi berupa tes tertulis tentang materi
sistem pemerintahan kabupaten dan kota.
4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal
29November 2012 dengan alokasi waktu 1 x pertemuan yaitu 2 jam pelajaran (2 x
35 menit) dengan materi sistem pemerintahan kabupaten dan kota.

Standar

kompetensi 2 yaitu Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan
provinsi. Kompetensi dasar 2.2 yaitu Menggambarkan struktur organisasi
kabupaten, kota, dan provinsi. Sedangkan

indikatornya

adalah

1)

Mendefinisikan struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi, 2) Membedakan
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struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi, dan 3) Membuat rancangan
struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi.
Pada pembelajaran siklus III, kegiatan yang dilakukan meliputi pra
kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan
kegiatan penutup.
4.1.3.3. Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Mengajar
Keterampilan guru dalam mengajar PKn kelas IV-A SDN Wonosari 02
melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran
diperoleh data hasil observasi sebagai berikut :
Tabel 4.7
Skor Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III
No.

Indikator Pengamatan

Skor Kemampuan
1

2

3

4

Jumlah

1 Keterampilan membuka pelajaran

√

3

2 Keterampilan bertanya dasar

√

3

3

Keterampilan menyajikan permasalahan atau
pertanyaan melalui CD pembelajaran

4

Keterampilan memanfaatkan media CD
pembelajaran

5

Keterampilan membimbing diskusi kelompok
berpasangan

√
√

4

3
√

4

√

3

√

3

8 Keterampilan memberikan penguatan

√

3

9 Keterampilan menutup pelajaran

√

3

6 Keterampilan mengelola kelas
7

Keterampilan membimbing presentasi hasil
kerja siswa

Jumlah

29

Persentase keberhasilan
Kategori

80.56%
Baik
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Keterangan :
Skor

Kategori

Nilai

29,75 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

22,5≤ skor < 29,75

Baik

B

17,25 ≤ skor < 22,5

Cukup

C

9 ≤ skor < 17,25

Kurang

D

Berdasarkan tabel 4.7, maka data hasil observasi keterampilan guru
siklus III dapat disajikan dalam diagram batang berikut ini :

4
4

3

3

4
3

3

3

3

3

Skor

3
2
1
0

Gambar 4.9: Diagram Perolehan Skor keterampilan guru siklus III

Keterangan :
1. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran.
2. Kemampuan guru dalam bertanya dasar.
3. Kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan
melalui CD pembelajaran.
4. Kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD pembelajaran.
5. Kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan.
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6. Kemampuan guru dalam mengelola kelas.
7. Kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja siswa.
8. Kemampuan guru dalam memberikan penguatan
9. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran.

Berdasarkan

data

perolehan

skor

keterampilan

guru

siklus

III,

menunjukkan hasil observasi keterampilan guru dalam mengajar PKn di kelas IVA SDN Wonosari 02 dengan model pembelajaran Think Pair Share (TPS)
berbasis CD Pembelajaran pada siklus III. Hasil

pengamatan

menunjukkan

bahwa nilai indikator pengamatan yaitu :
a. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran.
Kemampuan guru dalam membuka pelajaran mendapatkan skor 3. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru mengemukakan apersepsi yang
sesuai materi yang akan dipelajari, mengadakan orientasi atau pengenalan
siswa terhadap materi yang akan dipelajari, serta menjelaskan kegiatan belajar
yang akan dialami siswa. Guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena
guru masih belum dapat menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu terhadap
siswa.
b. Kemampuan guru dalam bertanya dasar
Kemampuan guru dalam bertanya dasar mendapatkan skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru mengajuan pertanyaan sesuai
dengan materi yang dipelajari, dan pertanyaan yang disampaikan guru cukup
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jelas. Guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena siswa secara
individu belum dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
c. Kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan melalui
CD pembelajaran.
Kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan
melalui CD pembelajaran mendapatkan skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya deskriptor isi media CD pembelajaran yang digunakan sesuai dengan
materi yang diajarkan, media CD pembelajaran yang digunakan dapat
memperkaya pengalaman belajar siswa, media CD pembelajaran yang
digunakan mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru, dan
media CD pembelajaran yang digunakan belum mampu dijadikan sumber
informasi/sumber belajar siswa.
d. Kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD pembelajaran.
Kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD pembelajaran
dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan skor 3. Guru sudah
memanfaatkan CD Pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran, menggunakan CD pembelajaran dalam
kegiatan menjelaskan materi pembelajaran pemerintahan kabupaten dan kota,
dan memanfaatkan CD pembelajaran dalam kegiatan tanya jawab dan
penyimpulan materi. Namun pada siklus ini, guru kurang memanfaatkan CD
pembelajaran dalam diskusi kelas guru belum mampu mendapatkan skor 4.
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e. Kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan.
Kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan
dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan skor 4. Guru sudah membimbing
kelompok agar tidak terjadi dominasi siswa dalam kelompok sehingga semua
siswa aktif dalam diskusi berpasangan, dan guru memanfaatkan CD
pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan diskusi kelompok berpasangan.
f. Kemampuan guru dalam mengelola kelas.
Kemampuan guru dalam mengelola kelas mendapatkan skor 3. Guru
menumbuhkan semangat yang memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas
berlangsung dengan baik, guru mengadakan interaksi aktif dan dua arah di
antara peserta didik dengan baik, serta menegur siswa yang melakukan
kegiatan yang tidak seharusnya pada saat pembelajaran. Namun pada siklus III
ini, guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena kondisi belajar kurang
optimal.
g. Kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja siswa.
Kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja siswa
mendapatkan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi,
memancing siswa untuk berani menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan
kelas, dan memancing siswa untuk memberikan respon terhadap hasil kerja
kelompok lain. Guru belum mampu mendapatkan skor 4 karena guru belum
memberikan penegasan pada hasil kerja kelompok yang dipresentasikan.
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h. Kemampuan guru dalam memberikan penguatan
Kemampuan guru dalam memberikan penguatan mendapatkan skor 3.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya deskriptor guru memberikan penguatan
secara verbal, memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan
(reward) berupa simbol atau benda, dan memberikan konfirmasi. Guru belum
mampu mendapatkan skor 4 karena guru belum meningkatkan semangat
belajar siswa melalui penguatan yang diberikan dengan memanfaatkan media
CD pembelajaran
i. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran.
Kemampuan guru dalam menutup pelajaran.mendapatkan skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya deskriptor keterampilan guru meninjau kembali
pembelajaran yang telah dilaksanakan, membimbing siswa untuk menarik
kesimpulan dari materi yang dipelajari dan melakukan evaluasi pembelajaran.
Namun pada siklus ini, guru kurang memberikan tindak lanjut (follow up)
berupa tugas maupun motivasi pada siswa guru belum mampu mendapatkan
skor 4.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus
III keterampilan guru dalam mengajar PKn melalui model pembelajaran Think
Pair Share (TPS) dengan CD Pembelajaran mendapatkan jumlah skor
keseluruhan 29 dengan presentase keberhasilan sebersar 80,56%. Skor tersebut
dikategorikan dengan kriteria ketuntasan baik (B) dan sangat mendekati sangat
Baik (A).
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4.1.3.4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Berdasarkan observasi langsung pada saat proses pembelajaran, maka
aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui pendekatan Think Pair Share (TPS)
diperoleh dari hasil observasi sebagai berikut:
Tabel 4.8
Skor Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III
No. Indikator Pengamatan

Skor Pengamatan Jumlah Jumlah Rata-Rata
Skor
1 2 3
4 Siswa Total Skor

1 Kesiapan dalam belajar.

12 16 10

38

112

2.95

Dapat mengkaitkan
pengetahuan
2 sebelumnya dengan
materi yang akan
dipelajari.

10 16 12

38

116

3.05

9

38

115

3.03

Menyelesaikan
4 permasalahan yang
diajukan guru. (Think )

12 16 10

38

112

2.95

Bertanya saat
menyelesaikan
5
pertanyaan/permasalah
an yang diajukan guru.

9 17 12

38

117

3.08

Berdiskusi dalam
6 kelompok berpasangan.
(pair )

10 15 13

38

117

3.08

Mempresentasikan dan
menanggapi hasil
7
diskusi kelompok lain.
(share )

11 13 14

38

117

3.08

Melakukan refleksi
untuk mengkaitkan
8
materi dengan
kehidupan sehari-hari.

12 17

9

38

111

2.92

Kemampuan siswa
9 menyimpulkan materi
pembelajaran.

11 17 10

38

113

2.97

Mengembangkan
pemikiran sendiri
3
dengan mengamati
media CD pembelajaran.

Jumlah

8 21

1030

Rata-Rata
Kategori

3.01
Baik
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Keterangan

4

Skor

Kategori

Nilai

29,75 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

22,5≤ skor < 29,75

Baik

B

17,25 ≤ skor < 22,5

Cukup

C

9 ≤ skor < 17,25

Kurang

D

2,95

3,05

3,03

2,95

3,08

3,08

3,08

2,92

2,97

Skor

3
2
1
0

Gambar 4.10: Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus III

Keterangan :
1. Kesiapan dalam belajar.
2. Dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang
akan dipelajari.
3. Mengembangkan pemikiran sendiri dengan mengamati media CD
pembelajaran.
4. Menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru (Think).
5. Bertanya saat menyelesaikan pertanyaan/permasalahan yang diajukan
guru.
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6. Berdiskusi dalam kelompok berpasangan (pair).
7. Mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain
(share).
8. Melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan
sehari-hari.
9. Kemampuan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.

Berdasarkan data pada gambar 4.10, aktivitas siswa selama proses
pembelajaran PKn siklus III dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Aktivitas siswa pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,95. Hasil tersebut diperoleh dari :
14 siswa dengan skor 2 yaitu yang menampakkan deskriptor berada di dalam
ruang kelas dan menyiapkan perlengkapan belajar. 16 siswa dengan skor 3
yaitu yang menampakkan deskriptor berada di dalam ruang kelas, menyiapkan
perlengkapan belajar serta tenang di tempat duduk. Sedangkan 10 siswa
lainnya menampakkan deskriptor memperhatikan dan berkonsentrasi dengan
baik dalam memulai pembelajaran, sehingga mendapatkan skor 4.
b. Dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan
dipelajari.
Aktivitas siswa pada indikator dapat mengkaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, mendapatkan rata-rata skor
3,05. Hasil tersebut diperoleh dari : terdapat 10 siswa mendapatkan skor 2 yaitu
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yang menampakkan deskriptor dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya
dengan menjawab salah. Selanjutnya terdapat 16 siswa mendapatkan skor 3
yaitu yang menampakkan deskriptor mengkaitkan pengetahuan sebelumnya
sesuai materi yang akan dipelajari

dengan menjawab secara singkat.

Sedangkan 12 siswa lainnya mendapatkan skor 4 dikarenakan menampakkan
deskriptor menjawab pertanyaan dari guru dengan memberikan alasan yang
baik.
c. Mengembangkan

pemikiran

sendiri

dengan

mengamati

media

CD

pembelajaran.
Aktivitas siswa pada indikator mengembangkan pemikiran sendiri
dengan mengamati media CD pembelajaran, mendapatkan rata-rata skor 3.03.
Hasil tersebut diperoleh dari: terdapat 8 siswa mendapatkan skor 2 yaitu yang
menampakkan deskriptor hanya mengamati media. Selanjutnya terdapat 21
siswa mendapatkan skor 3, yaitu yang menampakkan deskriptor mengamati
media CD pembelajaran dengan mengembangkan pemikiran melalui menjawab
pertanyaan dari guru atau bertanya. Sedangkan 9 siswa mendapatkan skor 4,
yaitu siswa yang menampakkan deskriptor mengamati media CD pembelajaran
dengan mengembangkan pemikiran melalui memberi menjawab pertanyaan
dari guru atau bertanya serta memberikan alasan.
d. Menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
Aktivitas siswa pada indikator menyelesaikan permasalahan yang
diajukan guru mendapatkan rata-rata skor 2,95. Hasil tersebut diperoleh dari:
terdapat 12 siswa mendapatkan skor 2 yaitu yang menampakkan deskriptor

123

memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan siswa lain
serta melaksanakan kegiatan berpikir dalam waktu yang telah ditentukan oleh
guru. Sedangkan 16 siswa mendapatkan skor 3 yaitu yang menampakkan
deskriptor memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan
siswa lain, melaksanakan kegiatan berfikir dalam waktu yang telah ditentukan
oleh guru serta menuliskan hasil pemikiran secara individu. Selanjutnya
terdapat 10 siswa yang mendapatkan skor 4 karena menampakkan deskriptor
memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan siswa lain,
melaksanakan kegiatan berfikir dalam waktu yang telah ditentukan oleh guru,
menuliskan hasil pemikiran secara individu dan memanfaatkan sumber belajar
untuk membantu menemukan jawaban/ide dari pertanyaan yang diberikan.
e. Bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
Aktivitas

siswa

pada

indikator

bertanya

saat

menyelesaikan

permasalahan yang diajukan guru, mendapatkan rata-rata skor 3,08. Hasil
tersebut diperoleh dari: terdapat 9 siswa yang mendapat skor 2 yaitu yang
menampakkan deskriptor diam dan dapat menyelesaikan permasalahan yang
diajukan guru. Sedangkan 17 siswa mendapatkan skor 3 yaitu yang
menampakkan deskriptor menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru
serta bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
Selanjutnya terdapat 12 siswa yang mendapatkan skor 4 karena menampakkan
deskriptor menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru, bertanya saat
menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru serta memberikan pendapat
beserta alasannya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru.
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f. Berdiskusi dalam kelompok berpasangan.
Aktivitas

siswa

pada

indikator

berdiskusi

dalam

kelompok

berpasangan, mendapatkan rata-rata skor 3,08. Hasil tersebut diperoleh dari:
terdapat 10 siswa yang mendapatkan skor 2 yaitu yang menunjukkan deskriptor
dapat bekerja sama dengan pasangan dalam memecahkan masalah. Sedangkan
15 siswa mendapatkan skor 3 yaitu yang menampakkan deskriptor dapat
bekerja sama dengan pasangan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya
terdapat 13 siswa yang mendapatkan skor 4 karena menampakkan deskriptor
dapat bekerja sama dengan pasangan dalam memecahkan masalah,
mendengarkan dan menghargai pendapat pasangan dalam kelompok, serta
menulis hasil yang diperoleh dari kegiatan diskusi berpasangan secara
sistematis.
g. Mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain.
Aktivitas siswa pada indikator mempresentasikan dan menanggapi hasil
diskusi kelompok lain mendapatkan rata-rata skor 3,08. Hasil tersebut
diperoleh dari: terdapat 11 siswa mendapatkan skor 2 yaitu siswa yang
menampakkan deskriptor mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari
kelompok lain. Sedangkan 13 siswa mendapatkan skor 3 yaitu siswa yang
menampakkan deskriptor berani menanggapi atau memberikan pertanyaan
terhadap hasil diskusi kelompok lain. Terdapat 14 siswa yang mendapatkan
skor 4 karena menampakkan deskriptor mampu menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru maupun siswa lain.
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h. Melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari.
Aktivitas siswa pada indikator melakukan refleksi untuk mengkaitkan
materi dengan kehidupan sehari-hari mendapatkan skor 2,92. Hasil tersebut
diperoleh dari: terdapat 12 siswa mendapatkan skor 2, yaitu siswa yang
menampakkan deskriptor melakukan refleksi tidak sesuai materi. Sedangkan
17 siswa mendapatkan skor 3 yaitu siswa yang menampakkan deskriptor
melakukan refleksi sesuai materi tetapi tidak mengkaitkan dengan kehidupan
sehari-hari. Selanjutnya ada 9 siswa yang mendapatkan skor 4 karena
menampakkan deskriptor aktif melakukan refleksi dengan mengkaitkan materi
dengan kehidupan sehari-hari.
i. Kemampuan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.
Aktivitas siswa pada indikator Kemampuan siswa menyimpulkan
materi pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,97. Hasil tersebut diperoleh
dari: terdapat 11 siswa mendapatkan skor 2, yaitu siswa yang menampakkan
deskriptor menulis simpulan dari materi dengan menggunakan kalimat sendiri,
Sedangkan 17 siswa mendapatkan skor 3 yaitu siswa yang menampakkan
deskriptor menyusun simpulan dari keseluruhan materi yang dipelajari.
Selanjutnya terdapat 10 siswa yang mendapatkan skor 4 karena menampakkan
deskriptor merumuskan kesimpulan berdasarkan materi tujuan pembelajaran.
Dari uraian tersebut menunjukkan hasil pengamatan aktivitas siswa
dalam pembelajaran PKn di kelas IV-A SDN Wonosari 02 dengan
menggunakan model pembelajaran Think Pair Share(TPS) pada siklus III.
Secara keseluruhan skor aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui
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model pembelajaran Think Pair Share(TPS) pada siklus III adalah 1030,
dengan jumlah skor rata-rata 3,01 dan rata-rata persentase 75,25% dengan
kategori Baik (B).
4.1.3.5. Hasil Belajar PKn
Berdasarkan data hasil penelitian siklus III mengenai hasil belajar PKn
melalui pendekatan Think Pair Share (TPS) diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 4.9
Hasil Belajar PKn Siklus III
No.
1
2
3
4

Interval Nilai
88-100
75-87
62-74
0-61
Jumlah
Ketuntasan
Ketidaktuntasan

Frekuensi Persentase
7
18.42%
15
39.47%
7
18.42%
9
23.68%
38 100.00%
29
76.32%
9
23.68%

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Adapun data hasil belajar pada tabel 4.9 dapat disajikan dalam bentuk

Jumlah

diagram batang sebagai berikut:

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jumlah Siswa
Nilai Terendah

95

Nilai Tertinggi

55
38

Siswa Tuntas

29
9

Jumlah
Siswa

Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Siswa
Tuntas

Siswa
Tidak
Tuntas

Gambar 4.11: Diagram Hasil Belajar siklus III

Siswa Tidak Tuntas
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Data persentase ketuntasan hasil belajar klasikal siswa disajikan dalam
bentuk diagram lingkaran sebagai berikut:

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar
Klasikal Siswa Siklus III
23,68%

76,32%

Tuntas
Tidak Tuntas

Gambar 4.12: Diagram Persentase Hasil Belajar Siswa Siklus III

Berdasarkan data hasil belajar siswa siklus III, menunjukkan rekapitulasi
hasil belajar PKn dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair
Share(TPS) pada siklus III diperoleh bahwa dari 38 siswa yang telah mencapai
ketuntasan belajar berdasarkan KKM SD Tahun 2012/2013 sebesar 76,32% (29
orang) dan siswa yang tidak tuntas belajar 23,68% (9 orang) dengan nilai tertinggi
95 dan nilai terendah 55.
Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal siswa
sebesar 76,32% telah mencapai target indikator keberhasilan yang diharapkan
yaitu 70% dari hasil belajar klasikal siswa sehingga penelitian dapat dihentikan.
4.1.3.6. Refleksi
Refleksi tindakan pada siklus III lebih difokuskan pada permasalahan yang
muncul selama tindakan yaitu:
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a. Guru telah menguasai kelas secara sepenuhnya, dengan memberikan
peringatan kepada siswa yang telah membuat gaduh di dalam kelas, sehingga
pembelajaran lebih baik daripada siklus II.
b. Sebagian besar siswa dapat memahami materi yang disajikan oleh guru.
c. Sebagian besar siswa telah membuat kesimpulan dengan sistematis.
d. Hasil belajar siswa meningkat menjadi 76,32% siswa mengalami ketuntasan,
yang berarti indikator kerja yang ditetapkan telah tercapai.

4.2 PEMBAHASAN
4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian
Pembahasan pelaksanaan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
Number Head Together untuk meningkatkan kualitas pembelajaran didasarkan
peda hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
yang dilakukan dalam setiap siklusnya.
4.2.1.1 Keterampilan Guru dalam Mengajar
Djamarah (2010: 99) menyatakan bahwa kedudukan guru memiliki arti
penting dalam pendidikan. Arti penting itu bertolak dari tugas guru yang cukup
berat untuk mencerdaskan anak didiknya. Hal ini menghendaki seorang guru
untuk melengkapi dirinya dengan berbagai keterampilan yang diharapkan dapat
membantu dalam menjalankan tugas guru dalam interaksi edukatif. Keterampilan
dasar mengajar adalah keterampilan yang mutlak harus dimiliki guru.
Keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru adalah keterampilan
membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan
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bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengelola kelas,
keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perorangan, keterampilan memberikan penguatan
Berdasarkan teori yang dikemukakan Djamarah, sebagai indikator
keberhasilan penerapan model pembelajaranThink Pair Share(TPS),kegiatan
pengamatan terhadap keterampilan guru dalam mengajar terdiri dari sembilan
indikator, antara lain: 1) kemampuan guru dalam membuka pelajaran. 2)
kemampuan guru dalam bertanya dasar. 3) kemampuan guru dalam menyajikan
permasalahan atau pertanyaan melalui CD pembelajaran. 4) kemampuan guru
dalam memanfaatkan media CD pembelajaran. 5) kemampuan guru dalam
membimbing diskusi kelompok berpasangan 6) kemampuan guru dalam
mengelola kelas. 7) kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja
siswa. 8) kemampuan guru dalam memberikan penguatan. 9) kemampuan guru
dalam menutup pelajaran. Kesembilan indikator pengamatan dalam penelitian ini
telah disesuaikan dengan langkah-langkah model pembelajaran Think Pair Share
(TPS) berbasis CD pembelajaran.
Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam penerapan model
pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran, keterampilan guru pada siklus I mendapat
skor 22 dan rata-rata persentase keberhasilan 61,11% dengan kategori cukup (C).
Skor yang diperoleh terdiri dari: kemampuan guru dalam membuka pelajaran
mendapatkan skor 3, kemampuan guru dalam bertanya dasar mendapatkan skor 2,
kemampuan guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan melalui CD
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pembelajaran mendapatkan skor 2, kemampuan guru dalam memanfaatkan media
CD pembelajaran dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan skor 3,
kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan dilakukan
dengan baik sehingga mendapatkan skor 3, kemampuan guru dalam mengelola
kelas mendapatkan skor 2, kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil
kerja siswa mendapatkan skor 2, kemampuan guru dalam memberikan penguatan
mendapatkan

skor

2,

dan

kemampuan

guru

dalam

menutup

pelajaran.mendapatkan skor 3. Pada siklus I telah mendapat kategori cukup,
sehingga masih perlu untuk diperbaiki pada siklus II.
Kemudian keterampilan guru pada siklus II mendapat skor 26 dan
persentase keberhasilan 72,22% dengan kategori baik (B). Skor yang diperoleh
terdiri dari: kemampuan guru dalam membuka pelajaran mendapatkan skor 3,
kemampuan guru dalam bertanya dasar mendapatkan skor 3, kemampuan guru
dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan melalui CD pembelajaran
mendapatkan skor 3, kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD
pembelajaran dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan skor 3, kemampuan
guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan dilakukan dengan baik
sehingga mendapatkan skor 4, kemampuan guru dalam mengelola kelas
mendapatkan skor 3, kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja
siswa mendapatkan skor 2, kemampuan guru dalam memberikan penguatan
mendapatkan

skor

2,

pelajaran.mendapatkan skor 3.

dan

kemampuan

guru

dalam

menutup
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Selanjutnya pada siklus III keterampilan guru mendapat skor 29 dan
persentase keberhasilan sebesar 80,56% dengan kategori baik (B). Skor yang
diperoleh terdiri dari: kemampuan guru dalam membuka pelajaran mendapatkan
skor 3, kemampuan guru dalam bertanya dasar mendapatkan skor 3, kemampuan
guru dalam menyajikan permasalahan atau pertanyaan melalui CD pembelajaran
mendapatkan skor 4, kemampuan guru dalam memanfaatkan media CD
pembelajaran dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan skor 3, kemampuan
guru dalam membimbing diskusi kelompok berpasangan dilakukan dengan baik
sehingga mendapatkan skor 4, kemampuan guru dalam mengelola kelas
mendapatkan skor 3, kemampuan guru dalam membimbing presentasi hasil kerja
siswa mendapatkan skor 3, kemampuan guru dalam memberikan penguatan
mendapatkan

skor

3,

dan

kemampuan

guru

dalam

menutup

pelajaran.mendapatkan skor 3. Perolehan skor setiap indikator keterampilan guru
dapat dinyatakan dalam bentuk diagram berikut :
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Gambar 4.14:Grafik Peningkatan Skor Keterampilan Guru

Berdasarkan diagram pada gambar 4.14, dapat diketahui bahwa terjadi
peningkatan keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari siklus I
memperoleh skor 22 yang masuk dalam kriteria cukup (C), kemudian meningkat
pada siklus II dengan memperoleh skor 26 yang masuk dalam kriteria baik (B),
dan meningkat kembali pada siklus III dengan memperoleh skor 29 yang masuk
dalam kriteria baik (B). Pencapaian tersebut telah memenuhi indikator
keberhasilan atau indikator kerja yang ditetapkan yaitu keterampilan guru
meningkat dengan kriteria minimal baik.
4.2.1.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran
Ibrahim (2003:27) mengemukakan bahwa aktivitas siswa merupakan
upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dalam pengajaran, siswalah
yang menjadi subjek, dialah pelaku kegiatan belajar. Aktivitas siswa selama
proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa
untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi
selama proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah
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kegiatan 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
Berdasarkan teori tersebut, dalam penerapan model pembelajaran Think
Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran, penelitian ini menggunakan observasi aktivitas siswa yang memuat
indikator-indikator aktivitas siswa yaitu Kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran, Dapat mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang
akan dipelajari, Mengembangkan pemikiran sendiri dengan mengamati media CD
pembelajaran, Menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru (Think), Bertanya
saat menyelesaikan pertanyaan/permasalahan yang diajukan guru, Berdiskusi
dalam kelompok berpasangan (pair), Mempresentasikan dan menanggapi hasil
diskusi kelompok lain (share), Melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi
dengan kehidupan sehari-hari , dan Kemampuan siswa menyimpulkan materi
pembelajaran.
Hasil observasi aktivitas siswa dalam penerapan model pembelajaran
Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran menunjukkan aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata
skor sebesar 2,17dan persentase keberhasilan sebesar 54,25% dengan kategori
cukup (C).Skor yang diperoleh terdiri dari: 1) indikator kesiapan siswa dalam
mengikuti pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,08; 2) indikator dapat
mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari,
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mendapatkan rata-rata skor 1,89; 3) indikator mengembangkan pemikiran sendiri
dengan mengamati media CD pembelajaran, mendapatkan rata-rata skor 1,95; 4)
indikator menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru mendapatkan rata-rata
skor 2,08; 5) indikator bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan
guru, mendapatkan rata-rata skor 2,16; 6) indikator berdiskusi dalam kelompok
berpasangan, mendapatkan rata-rata skor 2,18; 7) indikator mempresentasikan dan
menanggapi hasil diskusi kelompok lain mendapatkan rata-rata skor 2,32; 8)
indikator melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan seharihari mendapatkan skor 2,39; dan 9) indikator kemampuan siswa menyimpulkan
materi pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,45.
Kemudian pada siklus II aktivitas siswa memperoleh rata-rata skor
sebesar 2,49dan persentase keberhasilan 62,25% dengan kategori baik (B).Skor
yang diperoleh terdiri dari: 1) indikator kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,47; 2) indikator dapat mengkaitkan
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, mendapatkan ratarata skor 2,47; 3) indikator mengembangkan pemikiran sendiri dengan mengamati
media CD pembelajaran, mendapatkan rata-rata skor 2,42; 4) indikator
menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru mendapatkan rata-rata skor 2,47;
5) indikator bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru,
mendapatkan rata-rata skor 2,58; 6) indikator berdiskusi dalam kelompok
berpasangan, mendapatkan rata-rata skor 2,50; 7) indikator mempresentasikan dan
menanggapi hasil diskusi kelompok lain mendapatkan rata-rata skor 2,53; 8)
indikator melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-
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hari mendapatkan skor 2,53; dan 9) indikator kemampuan siswa menyimpulkan
materi pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,39.
Selanjutnya pada siklus III aktivitas siswa memperolehrata-rata skor
sebesar 3,01dan persentase keberhasilan 75,25% dengan kategori sangat baik.Skor
yang diperoleh terdiri dari: 1) indikator kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,95; 2) indikator dapat mengkaitkan
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, mendapatkan ratarata skor 3,05; 3) indikator mengembangkan pemikiran sendiri dengan mengamati
media CD pembelajaran, mendapatkan rata-rata skor 3,03; 4) indikator
menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru mendapatkan rata-rata skor 2,95;
5) indikator bertanya saat menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru,
mendapatkan rata-rata skor 3,08; 6) indikator berdiskusi dalam kelompok
berpasangan, mendapatkan rata-rata skor 3,08; 7) indikator mempresentasikan dan
menanggapi hasil diskusi kelompok lain mendapatkan rata-rata skor 3,08; 8)
indikator melakukan refleksi untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan seharihari mendapatkan skor 2,92; dan 9) indikator kemampuan siswa menyimpulkan
materi pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,97. Perolehan skor aktivitas
siswa pada setiap indikator yang diamati dapat digambarkan dalam bentuk
diagram seperti berikut

136

3,05

3,50
3,00

2,95
2,47

2,50

2,08

SKOR

2,00

2,47
1,89

3,03
2,42

1,95

2,95
2,47
2,08

3,08
2,58
2,16

3,08

3,08

2,92

2,97

2,50 2,53 2,53 2,45
2,39
2,32 2,39
2,18

1,50
1,00
0,50
Siklus I

0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

Siklus II

9

Siklus III

Indikator Aktivitas Siswa
Gambar 4.15: DiagramPerolehan Skor Aktivitas Siswa pada setiap Indikator

35

30,12

30

Skor

25

Rata-rata Skor
Aktivitas Siswa

24,85
21,67

20
15
10
5
0
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.16: Grafik Peningkatan Skor Aktivitas Siswa

Berdasarkan diagram pada gambar 4.16, dapat diketahui bahwa terjadi
peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dari siklus I memperoleh total
rata-rata skor 21,67 yang masuk dalam kriteria cukup (C), kemudian meningkat
pada siklus II dengan memperoleh total rata-rata skor 24,85 yang masuk dalam
kriteria baik (B), dan meningkat kembali pada siklus III dengan memperoleh total
rata-rata skor 30,12 yang masuk

dalam kriteria baik (B). Pencapaian tersebut
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telah memenuhi indikator keberhasilan atau indikator kerja yang ditetapkan yaitu
aktivitas siswa meningkat dengan kriteria minimal baik.
4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik
setelah mengalami kegiatan belajar. Oleh karena itu apabila peserta didik
mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang
diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Anitah Sri W (2009:2.19)
mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang
telah dilakukan dalam belajar. Hasil pengukuran belajar inilah akhirnya akan
mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah dicapai.
Hasil belajar dalam penelitian ini didapatkan dari hasil kegiatan evaluasi
yang dilaksanakan pada akhir siklus. Dari kegiatan evaluasi diperoleh peningkatan
hasil belajar sebagai berikut
Tabel 4.10
Peningkatan Hasil Belajar Siswa
No

Pencapaian

Data
awal

Siklus I

Siklus

Siklus

II

III

1

Rata- rata

58

60

66

76

2

Nilai Terendah

30

35

40

55

3

Nilai Tertinggi

70

85

85

95

4

Jumlah Siswa Belum

21

16

13

9

17

22

25

29

Tuntas
5

Jumlah Siswa Tuntas

6

Belum Tuntas (%)

55,26%

42,11%

34,21%

23,68%

7

Tuntas (%)

44,74%

57,89 %

65,79%

76,32%
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Dari data pada tabel 4.10, dapat diketahui terjadi peningkatan hasil
belajar pada setiap siklusnya. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari
meningkatnya rata-rata hasil belajar, nilai terendah, nilai tertinggi, dan ketuntasan

Jumlah

siswa yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut.
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Berdasarkan

diagram

pada

gambar

4.17,

data

awal

sebelum

dilaksanakannya penelitian menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa diperoleh
sebesar 58 dengan nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 70. Sebanyak 21 siswa
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belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal dan hanya 17 siswa yang sudah
memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM 62). Perbandingan ketuntasan siswa
diperhitungkan sebesar 55,26% siswa belum tuntas dan 44,74% siswa tuntas.
Pada pelaksanaan penelitian siklus I menunjukkan peningkatan rata-rata
hasil belajar siswa menjadi 60 dengan nilai terendah 35 dan nilai tertinggi 85.
Sebanyak 16 siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan dan 22 siswa sudah
memenuhi kriteria ketuntasan (KKM 62). Perbandingan ketuntasan siswa
diperhitungkan sebesar 42,11% siswa belum tuntas dan 57,89% siswa tuntas. Dari
hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kerja yang telah
ditetapkan belum tercapai sehingga penelitian perlu dilanjutkan pada siklus ke-II.
Setelah penelitian dilanjutkan pada pelaksanaan penelitian siklus II, ratarata hasil belajar siswa meningkat menjadi 66 dengan nilai terendah 40 dan nilai
tertinggi 85. Sebanyak 13 siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan dan 25
siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan (KKM 62). Perbandingan ketuntasan
siswa diperhitungkan sebesar 34,21% siswa belum tuntas dan 65,79% siswa
tuntas. Hasil dari penelitian siklus II ini masih meninjukkan belum tercapainya
indikator keberhasilan sehingga penelitian perlu dilanjutkan pada penelitian siklus
ke-III.
Kemudian pada siklus III menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa
meningkat menjadi 76 dengan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 95. Pada siklus
III juga menunjukkan peningkatan dalam ketuntasan siswa yaitu 29 siswa tuntas
dan 9 siswa lainnya belum tuntas (KKM 62). Hal tersebut menjadikan
peningkatan pada perhitungan perbandingan ketuntasan siswa yaitu 76,32% siswa
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tuntas dan 23,68% siswa belum tuntas. Data tersebut menunjukkan meningkatnya
ketuntasan klasikal dari siklus sebelumnya. Dengan demikian, indikator kerja
yang ditetapkan yaitu 70% siswa mengalami ketuntasan belajar telah tercapai.
4.2.1.4 Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi hasil penelitian melalui penerapan model Think Pair Share
(TPS) berbasis CD pembelajaran memberikan kesempatan siswa untuk belajar
lebih menyenangkan, siswa dapat belajar aktif , memberikan kesempatan bagi
siswa untuk berinteraksi dalam kelompok, siswa dapat menerima pengalaman
belajar yang bermakna dalam pembelajaran PKn. Dengan demikian, hasil belajar
siswa dalam mata pelajaran PKn dapat meningkat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran PKn
melalui model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran mengalami
peningkatan. Peningkatan kualitas pembelajaran tersebut dapat dilihat dari hasil
observasi bahwa terjadi peningkatan keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran, aktivitas siswa pada pembelajaran, dan hasil belajar siswa.
Pembelajaran dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS)
berbasis CD pembelajaran merupakan konsep belajar dan mengajar yang
memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama
dengan orang lain. Teknik ini dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi
siswa di dalam kelas, sehingga lebih unggul dibandingkan pembelajaran ceramah
yang menggunakan metoda hafalan dasar, yaitu guru mengajukan pertanyaan dan
satu orang siswa memberikan jawaban. Teknik ini mendorong jawaban siswa
setingkat lebih tinggi dan membantu siswa mengerjakan tugas dengan tiga
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komponen utama yang mendasari penerapan model Think Pair Share (TPS) yaitu
berpikir (Think), berpasangan (Pair), dan berbagi (Share).
Pada penerapan model Think Pair Share (TPS) sesuai dengan sintaks
yang telah dijabarkan oleh Ibrahim (2000:26-27) dalam Sahrudin (2011), peranan
guru diantaranya : (1) guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan
dengan pelajaran, (2) guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk
mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama, dan (3) guru
meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang
telah mereka bicarakan.

Sedangkan siswa didorong untuk membangun

kesimpulan yang merupakan pemahaman siswa terhadap konsep atau teori yang
sedang dipelajari. Pada model Think Pair Share (TPS), keterampilan guru
mengajar sangat dibutuhkan dan merupakan penunjang pada pembelajaran ini.
Beberapa keterampilan dasar mengajar guru menurut Djamarah (2010:99)
diantaranya yaitu yaitu: keterampilan bertanya dasar, keterampilan bertanya
lanjut, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi,
keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran,
keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perorangan, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan
model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran melangalami
peningkatan. Hal ini disebabkan oleh antusiasme dan minat siswa dalam
mengikuti pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung berupa kegiatan
berpikir, diskusi kelompok berpasangan dan diskusi kelas. Ibrahim (2003:27)
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mengemukakan bahwa aktivitas siswa merupakan upaya yang dilakukan oleh guru
agar siswa belajar. Dalam pengajaran, siswalah yang menjadi subjek, dialah
pelaku kegiatan belajar.Paul D. Dierich (dalam Oemar Hamalik, 2008:172)
kegiatan belajar terbagi dalam 8 kelompok yaitu : a) Visual activities, yang
termasuk didalamnya misalnya membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi,
percobaan, pekerjaan orang lain. b) Oral activities, seperti menyatakan,
merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara,

diskusi,

interupsi.

c)

Listening

activities,

sebagai

contoh

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. d) Writing activities,
seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. e) Drawing
activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. f) Motor
activities, yang termasuk didalamnya antara lain melakukan percobaan, membuat
konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. g) Mental activities,
sebagai

contoh

misalnya

menanggapi,

mengingat,

memecahkan

soal,

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. h) Emotional activities,
seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah,
berani, tenang, gugup.
Dengan model pembelajaran Think-Pair-Share diharapkan siswa dapat
mengembangkan keterampilan berpikir dan menjawab dalam komunikasi antara
satu dengan yang lain, serta bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. Hal
ini sesuai dengan pengertian dari model pembelajaran Think-Pair-Share itu
sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lie (2002:57 dalam Sahrudin, 2011)
bahwa, “Think-Pair-Share adalah pembelajaran yang memberi siswa kesempatan
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untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain. Dalam hal ini, guru
sangat berperan penting untuk membimbing siswa melakukan diskusi, sehingga
terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan. Dengan demikian jelas bahwa melalui model pembelajaran ThinkPair-Share, siswa secara langsung dapat memecahkan masalah, memahami suatu
materi secara berkelompok dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya,
membuat kesimpulan (diskusi) serta mempresentasikan di depan kelas sebagai
salah satu langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Dari serangkaian penjelasan dari beberapoa ahli mengenai kegiatan
pembelajaran PKn melalui model Think Pair Share (TPS) berbasis CD
pembelajaran pada pelaksanaan tindakan penelitian ini, terbukti adanya
peningkatan keterampilan mengajar guru dari siklus I dengan persentase sebesar
61,11%dengan kualifikasi cukup (C) menjadi 72,22% dengan kualifikasi baik (B)
pada siklus II dan pada siklus III mengalami peningkatan menjadi 80,56% dengan
kualifikasi baik (B). Sedangkan aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh
skor 22 dengan kualifikasi cukup (C), pada siklus II mengalami peningkatan
menjadi 26 dengan kualifikasi baik (B), dan pada siklus III meningkat dengan
persentase 29 dengan kualifikasi baik (B). Variabel penelitian yang ketiga, yaitu
hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh persentase ketuntasan sebesar
54,25%, siklus II meningkat mencapai 62,25%, dan siklus III meningkat menjadi
75,25%.
Dengan adanya peningkatan ketiga variabel penelitian pada tiap
siklusnya, maka dapat disimpulkan bahwa melalui model Think Pair Share (TPS)
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berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yang
mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV-A
SDN Wonosari 02 Semarang.

BAB V
PENUTUP
5.1.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis pembahasan pada kegiatan penelitian melalui

penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran
pada siswa kelas IV-A SDN Wonosari 02 Kota Semarang, maka dapat
disimpulkan bahwa indikator keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya
dapat tercapai dengan baik.
a. Keterampilan

guru

dalam

mengelola

pembelajaran

melalui

model

pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dapat
meningkat, hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi keterampilan guru
dalam mengelola pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya skor
keberhasilan keterampilan mengajar guru dari siklus I mendapatkan jumlah
skor 22 dengan kriteria cukup, selanjutnya pada siklus II meningkat menjadi 26
dengan kriteria baik, dan pada siklus III mengalami peningkatan menjadi skor
29 dengan kriteriabaik pula. Perolehan skor keterampilan guru tersebut telah
sesuai dengan indikator keberhasilan, yaitu meningkatnya keterampilan guru
dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS)
berbasis CD pembelajaran dengan kriteria minimal baik.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Think
Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dapat meningkat, hal ini dapat
dibuktikan dengan hasil observasi aktivitas siswa yang menunjukkan
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peningkatan dari siklus I sampai siklus III. Hal ini dibuktikan dengan
meningkatnya skor rata-rata keberhasilan aktivitas siswa dari siklus I
mendapatkan skor rata-rata 21,67 dengan kriteria cukup, pada siklus II
meningkat menjadi 24,85 dengan kriteria baik, selanjutnya pada siklus III
meningkat mendapatkan skor 30,12 dengan kriteria baik. Perolehan skor
aktivitas siswa tersebut telah sesuai dengan indikator keberhasilan, yaitu terjdi
peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan
model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dengan kriteria
minimal baik.
c. Hasil belajar PKn melalui melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS)
berbasis CD pembelajaran meningkat dari siklus I rata-rata kelas sebesar 60
dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 57,89%, siklus II nilai rata-rata
kelas sebesar 66 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 65,79%, dan
siklus III nilai rata-rata kelas sebesar 76 dengan persentase ketuntasan belajar
klasikal 76,32%. Perolehan skor hasil belajar tersebut telah sesuai dengan
indikator keberhasilan, yaitu adanya peningkatan hasil belajar PKn dengan
ketuntasan belajar individual sebesar ≥62 dengan ketuntasan klasikal sampai
70%.

5.2.

SARAN
Setelah melaksanakan penelitian melalui penerapan model pembelajaran

Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaranpada siswa kelas IV-A SDN
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Wonosari 02 Kota Semarang, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah
sebagai berikut.
a. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran dapat

meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru, serta hasil belajar siswa
dalam pembelajaran PKn. Oleh karena itu, model Think Pair Share (TPS)
berbasis CD pembelajaran ini dapat pula dijadikan alternatif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran pada mata pelajaran lain.
b. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis CD Pembelajaran dapat

melatih siswa untuk aktif dan kreatif, sebaiknya siswa lebih memperhatikan,
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
c. Guru sebaiknya lebih membuka wawasan dengan cara misalnya membaca dan

melakukan sharing bersama teman satu profesi untuk dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran semua mata pelajaran.
d. Guru sebaiknya menggunakan model-model pembelajaran inovatif yang dapat

membuat aktivitas siswa meningkat, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat
pada guru (teacher centered) melainkan berpusat pada siswa (student
centered).
e. Sekolah sebaiknya dapat mengembangkan metode pembelajaran, terutama

model Think Pair Share (TPS) serta mengembangkan media pembelajaran.
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Lampiran 1 : RPP
Siklus 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah

: SD Negeri Wonosari 02

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

I.

Kelas

: IV (Empat)

Semester

: I (Satu)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1xpertemuan).

Standar Kompetensi
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

II. Kompetensi Dasar
2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten,
kota, dan provinsi.

III. Indikator
2.1.1 Menjelaskanwilayah pemerintahan kabupaten
2.1.2 Menjelaskan wilayah pemerintahan kota
2.1.3 Membedakan wilayah pemerintahan kabupaten dan kota
2.1.4 Menjelaskan lembaga pemerintah kabupaten atau kota
2.1.5 Membedakan lembaga pemerintahan kabupaten dan pemerintahan
kota
2.1.6 Menyebutkan lembaga-lembaga daerah kabupaten atau kota
2.1.7 Menyebutkan tugas-tugas dan wewenang lembaga daerah atau kota
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IV.

Tujuan Pembelajaran
A. Dengan mengamati gambar pada CD pembelajaran siswa dapat
menjelaskan wilayah pemerintahan kabupaten dengan benar.
B. Melalui penjelasan materi pada CD pembelajaran siswa dapat
menjelaskan pemerintahan kota dengan benar.
C. Melalui

diskusi

dengan

teman

sebangku

siswa

dapat

membedakanwilayah kabupaten dan kota dengan tepat.
D. Melalui presentasi di depan kelas siswa dapat menjelaskan lembaga
pemerintahan kabupaten atau kota dengan benar.
E. Melalui diskusi dengan teman sebangku siswa dapat membedakan
lembaga pemerintahan kabupaten dan kota dengan tepat.
F. Melalui pengamatan bagan pada CD pembelajaran siswa dapat
menyebutkan lembaga-lembaga daerah kabupaten atau kota dengan
benar.
G. Melalui diskusi dengan teman sebangku siswa dapat menyebutkan
tugas-tugas dan wewenang lembaga daerah kabupaten atau kota
dengan tepat.
H. Karakter siswa yang diharapkan :
Kepercayaan diri, kepedulian, kerjasama, dan menumbuhkan perilaku
jujur.

V.

Materi Ajar
Pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

VI.

Model dan Metode Pembelajaran
A. Model
Think Pare Share ( TPS ) bebasis CD pembelajaran
B. Metode
a. Ceramah
b. Diskusi
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c. Tanya jawab
d. Pemberian tugas

VII.

Langkah-Langkah Kegiatan
A. Kegiatan Awal (±5 menit)
1. Salam.
2. Guru mengkondisikan kelas.
3. Berdoa.
4. Absensi.
5. Apersepsi :
a. Guru mengajak siswa bertanya jawab tentang kegiatan apa
saja yang dilakukan pada pagi hari sejak bangun tidur
sampai anak berangkat ke sekolah.
b. Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang di lingkungan
mana siswa hidup (kabupaten dan kota).
c. Mengajak

siswa

untuk

menyebutkan

lingkungan

pemerintahan kabupaten dan kota yang dibimbing oleh
guru.
d. Bertanya jawab dengan siswa tentang pemerintahan
(kabupaten dan kota) serta perangkatnya.
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
7. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.
B. Kegiatan Inti (±50 menit)
a.

Eksplorasi
1. Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap
kegiatan.
2. Guru memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan
masalah.
3. Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan tanya
jawab.
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4. Guru

meminta

siswa

untuk

menyebutkan

lingkungan

pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia.
5. Guru menampilkan CD pembelajaran mengenai materi
pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.
b. Elaborasi
Think
6. Guru meminta siswa untuk menyimak CD pembelajaran yang
ditampilkan, kemudian mengajukan pertanyaan yang sesuai
dengan konsep/materi yang dipelajari.
7. Guru

memberikan

waktu

siswa

untuk

menyelesaikan

permasalahan/pertanyaan tersebut secara individu.
8. Guru membagikan Lembar Kerja yang memuat permasalahan
dalam materi ajar yang harus dipecahkan.
9. Siswa menuliskan hasil pemikirannya masing-masing.
Pair
10. Guru membentuk kelompok siswa secara berpasangan.
11. Guru meminta siswa untuk saling bertukar jawaban dengan
dari permasalahan yang telah diberikan dengan pasangan
(teman sebangku).
12. Guru memberikan batasan waktu kepada siswa untuk kegiatan
bertukar jawaban tersebut.
13. Siswa mendiskusikan lembar kerja yang dibagikan secara
berkelompok berpasangan dalam waktu yang ditentukan oleh
guru.
14. Guru berkeliling mengamati, memotivasi, dan menjadi
fasilitator yang mengarahkan siswa dan kelompok adalam
menyelesaikan tugas.
Share
15. Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi
pendapat kepada seluruh siswa yang ada di dalam kelas dengan
dipandu oleh guru.
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16. Guru memberikan penegasan dengan menayangkan jawaban
yang benar dari permasalahan yang telah diberikan melalui
CD pembelajaran kemudian memberikan penguatan terhadap
jawaban siswa
c. Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
17. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam
bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap
keberhasilan peserta didik,
18. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan
elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
19. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk
memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,
20. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman
yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
a. Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam
menjawab

pertanyaan

peserta

didik

yang

menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa
yang baku dan benar.
b. Membantu menyelesaikan masalah.
c. Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan
pengecekan hasil eksplorasi.
d. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh.
e. memberikan motivasi kepada peserta didik yang
kurang atau belum berpartisipasi aktif.
C. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
1. Bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman/simpulan
pelajaran.
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2. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran
remedi,

program

pengayaan,

layanan

konseling

dan/atau

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar peserta didik.
5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media

: CD Pembelajaran, laptop, LCD

Sumber Belajar : “Pendidikan Kewarganegaraan: Bangga Menjadi Insan
Pancasila”. Kelas IV. Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional. 2008. Jakarta. Halaman 35-47.
“Pendidikan Kewarganegaraan 4”. Kelas IV. Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasonal. 2008.
Jakarta. Halaman 13-20.

IX.

Penilaian
1. Prosedur tes :
a. Tes awal
b. Tes dalam proses
c. Tes akhir
2. Jenis Tes
:
a. Tes awal
b. Tes perbuatan
c. Tes akhir
3. BentukTes
4. Teknik tes
:
1. Tes
2. Non tes
5. Instrumen Penilaian

: tidak ada
: ada
: ada
: tidak ada
: unjuk kerja
: tertulis
: tugas/perbuatan
: tertulis
: pengamatan
:
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-

Lembar Kerja kelompok (terlampir)
Soal Evaluasi (terlampir)
Lembar Observasi (terlampir)

Semarang, 22 November 2012
Kolaborator,

Peneliti,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006

Ahmad Arfan Fauzi
NIM. 1402408130

Mengetahui,
Kepala SDN Wonosari 02 Semarang

Achlani, S.Pd.I
NIP. 19531010 197802 1 007
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Materi Ajar

Mata Pelajaran

:Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester

:IV / I

Standar Kompetensi :
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.
Kompetensi Dasar

:

2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten,
kota, dan provinsi.
Indikator

:

2.1.1 Menjelaskanwilayah pemerintahan kabupaten
2.1.2 Menjelaskan wilayah pemerintahan kota
2.1.3 Membedakan wilayah pemerintahan kabupaten dan kota
2.1.4 Menjelaskan lembaga pemerintah kabupaten atau kota
2.1.5 Membedakan lembaga pemerintahan kabupaten dan pemerintahan
kota
2.1.6 Menyebutkan lembaga-lembaga daerah kabupaten atau kota
2.1.7 Menyebutkan tugas-tugas dan wewenang lembaga daerah atau kota

A. Wilayah Kabupaten atau Kota
1. Wilayah Kabupaten
Hari itu merupakan hari libur. Atep beserta keluarganya hendak
rekreasi ke Jogjakarta. Bapak Atep bernama Pak Deni. Selama perjalanan,
Atep melihat banyak kantor bupati atau wali kota. Hal itu membuat Atep
penasaran untuk mengetahui lebih lanjut.
”Bapak, apakah kabupaten itu?” tanya Atep.
”Kabupaten merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Wilayah
kabupaten lebih luas daripada wilayah kecamatan. Perlu kamu ketahui,
bahwa dalam otonomi daerah, daerah kabupaten dan provinsi disebut daerah
otonom. Dengan demikian, sebutan Daerah Tingkat I (untuk provinsi) dan
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Daerah Tingkat II (untuk kabupaten) sudah tidak diberlakukan lagi,” jawab
Pak Deni.
”Apakah setiap kabupaten keadaannya sama, misalnya wilayahnya
atau jumlah penduduknya?” tanya Atep lagi.
”Keadaan wilayah kabupaten yang satu berbeda dengan yang lain.
Ada yang di dataran tinggi dan dataran rendah. Juga bisa berupa gunung
atau pegunungan, bukit, atau daerah pantai, teluk, dan laut. Keadaan
penduduknya juga berbeda. Ada yang padat dan ada yang jarang. Mata
pencaharian penduduknya tergantung pula dengan keadaan alam masingmasing kabupaten atau kota. Penduduk yang tinggal di tepi pantai umumnya
sebagai nelayan. Adapun yang tinggal di kota-kota bekerja sebagai pegawai.
Ada yang menjadi pegawai negeri. Ada yang menjadi pegawai swasta.
Bahkan ada juga yang berdagang dan memberikan layanan jasa,” jawab Pak
Deni.
2. Wilayah Kota
”Lalu apa yang disebut dengan kota itu?” tanya Atep.
”Kota juga terdiri atas beberapa kecamatan. Pemerintahan kota juga
termasuk daerah tingkat II, tetapi kepala daerahnya disebut walikota. Ada
pemerintah kota yang mempunyai anggota DPRD, tetapi ada yang tidak.
Pemerintahan kota yang tidak mempunyai anggota DPRD, misalnya di
Jakarta,” jawab Pak Deni.
“Apakah keadaan kota dan kabupaten itu berbeda?” tanya Atep.
“Betul. Jika dibandingkan dengan kabupaten, pemerintah kota
cenderung lebih sempit dilihat dari sisi geografis. Perbedaan lain yang
mencolok adalah tersedianya fasilitas-fasilitas hidup yang lebih lengkap dan
modern di kota-kota. Jika pemerintah kabupaten belum bisa merata dalam
penyediaan fasilitas-fasilitas hidup, di kota, fasilitas-fasilitasnya hampir
merata,” jawab Pak Deni.
Setelah beberapa jam perjalanan, Atep dan keluarganya tiba di
Jogjakarta. Mereka seharian penuh berekreasi. Setelah puas, mereka pulang
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ke rumah. Walaupun capek, Atep tetap senang. Selain berekreasi, Atep juga
bisa menambah pengetahuannya.
B. Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Lembaga Pemerintah Kabupaten atau Kota
Setelah hari libur, anak-anak kelas IV kembali masuk sekolah.
Pelajaran pada hari ini tentang lembaga pemerintahan kabupaten atau kota.
Pak Darma menjelaskan perbedaan wilayah dan pemerintahan kota dan
kabupaten. Kemudian anak-anak dipersilahkan bertanya.
”Apakah pemilihan daerah secara langsung itu disebutkan dalam
UUD 1945, Pak?” tanya Ida.
”Iya benar, Ida. Pemilihan daerah secara langsung diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. Menurut UndangUndang tersebut yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Adapun
pemerintah tingkat kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota, wakil
bupati atau wakil wali kota, dan perangkat daerah kabupaten atau kota,”
jawab Pak Darma.
”Apakah perangkat pemerintahan kabupaten atau kota itu sama
dengan pemerintahan kecamatan?” tanya Atep.
”Berbeda. Perangkat pemerintahan di kabupaten atau kota jauh lebih
rumit daripada di kecamatan. Perangkat daerah kabupaten atau kota meliputi
sekretaris daerah (sekda), asisten, kepala bagian, dan kepala subbagian.
Adapun lembaga-lembaga daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.
a. Bupati atau wali kota
Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten. Wali kota adalah
kepala

pemerintahan

kota.

Keduanya

bertanggung

jawab

atas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota atau kabupaten.
Bupati dan wali kota dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pilkada
(pemilihan kepala daerah). Bupati dan wakilnya atau wali kota dan
wakilnya dalam Pilkada diajukan oleh partai politik atau gabungan partai
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politik yang mempunyai kursi minimal 15% di DPRD setempat. Bupati
atau wali kota mempunyai tugas dan wewenang berikut.
1)Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
berdasarkan

kebijakan

yang

ditetapkan

bersama

DPRD

kabupaten/kota.
2) Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda).
3) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD.
4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD
kepada DPRD.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat
daerah kabupaten yang memiliki fungsi legislasi (penyusunan peraturan
daerah), anggaran, dan pengawasan. Tugas dan kewajiban DPRD
kabupaten/kota:
1)melaksanakan demokrasi di wilayah kabupaten/kota,
2)memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah,
3)menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
(gagasan masyarakat).
DPRD kabupaten/kota memiliki wewenang untuk melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan kabupaten/kota oleh
bupati/wali kota. DPRD kabupaten/kota merupakan mitra bupati/wali
kota

dalam

pelaksanaan

pemerintahan

kabupaten/kota.

kelengkapan DPRD terdiri atas:
1) pimpinan,
2) komisi,
3) panitia musyawarah,
4) badan kehormatan,
5) panitia anggaran,
6) alat kelengkapan lain yang diperlukan,” jelas Pak Darma.

Adapun
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c. Perangkat daerah
Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretaris daerah
(sekda), asisten daerah, kepala bagian, dan kepala subbagian.
1) Sekretaris daerah (sekda) memimpin sekretariat daerah yang berada
di

bawahnya

dan

bertanggung

jawab

langsung

kepada

bupati/walikota.
2) Asisten daerah membantu sekretaris daerah sesuai bidangnya
masing-masing. Asisten daerah terdiri atas:
a) asisten tata praja,
b) asisten pembangunan,
c) asisten administrasi.
Asisten daerah dibantu beberapa kepala bagian (kabbag). Kepala
bagian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Kepala bagian dibantu beberapa kepala subbagian (kasubbag). Adapun
bagian-bagian di bawah asisten daerah ialah bagian pemerintahan, bagian
hukum, bagian perekonomian, bagian bina sosial, bagian administrasi
pembangunan, bagian umum dan bagian perlengkapan.
d. Muspida
Bupati/wali kota dalam membina wilayah dibantu oleh muspida
(musyawarah pimpinan daerah), yang terdiri:
1) Komandan kodim (komando distrik militer),
2) Kapolres (kepala kepolisian resort),
3) Kepala kejaksaan negeri, dan
4) Kepala pengadilan negeri.
e. Lembaga pembantu tugas bupati/wali kota
Lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang membantu tugas
bupati/wali kota antara lain:
1) Dinas-dinas daerah, seperti kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan,
dan lain-lain.
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2) Lembaga teknis daerah seperti Badan Kepegawaian Daerah, Badan
Pengawas Daerah, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dan
lain-lain.
3) Kecamatan.
4) Desa/kelurahan,” jelas Pak Darma.

Media : CD Pembelajaran
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Lembar Kerja Siswa
Nama / Nomer Absen : 1.
2.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan teman sebangku kalian !
1. Apakah lingkungan sekolahmu termasuk berciri perkotaan atau kabupaten.
Kemukakan alasan kalian!

2. Apakah perbedaan kabupaten dan kota??

3. Isilah kolom dibawah ini!
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Kisi-Kisi Soal
Sekolah

: SDN Wonosari 02 Semarang

Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn
: IV/1
: 2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

Kompetensi Dasar

: 2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

Alokasi Waktu
Jumlah Soal

: 3 jam pelajaran (3 x 35 menit)
: 15

Kompetensi Dasar
2.1 Mengenal
lembaga-lembaga
dalam
susunan
pemerintahan
kabupaten, kota,
dan provinsi.

Materi
Pembelajaran
Pemerintah
kabupaten
dan
kota di Indonesia.

Indikator
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Menjelaskan
wilayah
pemerintahan kabupaten
Menjelaskan
wilayah
pemerintahan kota
Membedakan
wilayah
pemerintahan kabupaten
dan kota
Menjelaskan
lembaga
pemerintah
kabupaten
atau kota
Membedakan
lembaga
pemerintahan kabupaten
dan pemerintahan kota
Menyebutkan lembagalembaga
daerah
kabupaten atau kota

Teknik
Penilaian

Tingkat
Kognitif

Tes tertulis

C3

Tes tertulis

C3

Tes tertulis

C5

Tes tertulis

Bentuk Soal

No.
Soal

Pilihan ganda,
Essay
Pilihan ganda,
Essay
Pilihan ganda,

1,
3
2,
1
3, 4

C4

Pilihan ganda,
Essay

7, 8
2

Tes tertulis

C5

Pilihan ganda,
Essay

6, 9
4

Tes tertulis

C6

Pilihan ganda,
Essay

5, 10
5

Sumber Belajar
1.

Buku BSE Pendidikan
Kewarganegaraan Menjadi
Warga Negara yang Baik
untuk Kelas 4 SD dan MI
Pengarang Prayoga Bestari
2. Buku BSE Pendidikan
Kewarganegaraan
untuk
SD dan MI Kelas 4
Pengarang Ressi Kartika
3. Buku BSE Pendidikan
Kewarganegaraan Bangga
Menjadi Insan Pancasila
untuk SD dan MI Kelas 4
Pengarang Sarjan
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Soal Evaluasi
Nama :
No. Absen :

A.Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !
1. Gabungan dari beberapa wilayah kecamatan disebut ….
a. kabupaten

c. kabupaten/kota

b. kota

d. kawedanan

2. Pemerintah kota (pemkot) dikepalai seorang ….
a. gubernur

c. bupati

b. wedana

d. wali kota

3. Pemerintah kabupaten adalah ….
a. daerah tingkat I

c. daerah karesidenan

b. daerah tingkat II

d. daerah administratif

4. Wilayah kabupaten yang terletak di dataran tinggi, suhu udaranya ….
a. panas

c. dingin

b. sejuk

d. hujan

5. Berikut yang tidak termasuk musyawarah pimpinan daerah ialah ….
a. komandan rayon militer
b. kapolres
c. kepala kejaksaan negeri
d. kepala pengadilan negeri

6. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat merupakan tugas lembaga
….
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a. asisten pemerintahan
b. DPRD
c. sekretaris daerah
d. kepala bagian pemerintahan
7. Tugas sekretaris daerah dibantu oleh beberapa ….
a. kepala bagian

c. kepala subbagian

b. kepala seksi

d. asisten

8. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ialah ….
a. KPPI

c. DPRD

b. KPUD

d. Pemerintah kabupaten/kota

9. Menyusun rancangan peraturan daerah merupakan tugas ….
a. wakil wali kota

c. bupati

b. wakil bupati

d. camat

10. DPRD termasuk lembaga ….
a. yudikatif

c. legislatif

b. eksekutif

d. hukum

B. Isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang benar
1. Kepala pemerintahan kota adalah ….
2. Bupati dan wali kota dipilih langsung oleh masyarakat melalui ….
3. Wilayah kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa ….
4. Lembaga

yang

melakukan

pengawasan

terhadap

pengelolaan

pemerintahan kabupaten/kota adalah….
5. Sekretaris daerah (sekda) memimpin sekretariat daerah yang berada di
bawahnya dan bertanggung jawab langsung kepada ….
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Kunci Jawaban
A. Pilihan Ganda
1. C

6. A

2. D

7. D

3. B

8. C

4. A

9. A

5. B

10. C

B. Isian Singkat
1. Wali kota
2. Pilkada (pemilihan kepala daerah).
3. Kecamatan
4. DPRD
5. Bupati/walikota.

Penskoran

Penilaian Lembar Evaluasi siswa
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Sintaks
Langkah-langkah model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran
adalah sebagai berikut:
a. Tahap 1 (Pendahuluan) :
1) Guru mengkodisikan kelas pra pembelajaran.
2) Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
3) Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan.
4) Guru memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah.
5) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.

b. Tahap 2 (Think) :
6) Guru menampilkan CD pembelajaran dan menjelaskan materi.
7) Siswa memperhatikan materi yang ada dalam CD pembelajaran.
8) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi.
9) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada seluruh siswa.
10) Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu.

c. Tahap 3 (Pair) :
11) Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya
12) Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang
sudah dikerjakan.

d. Tahap 4 (Share) :
13) Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada
seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru.

e. Tahap 5 (Penghargaan) :

14) Siswa dinilai secara individu dan kelompok.
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Siklus 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : SD Negeri Wonosari 02
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas

: IV (Empat)

Semester

: I (Satu)

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1xpertemuan).

I.

Standar Kompetensi
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

II.

Kompetensi Dasar
2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten,
kota, dan provinsi.

III.

Indikator
2.1.8Menjelaskan wilayah pemerintahan provinsi
2.1.9Menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah provinsi
2.1.10 Menyebutkan tugas-tugas dan wewenang lembaga daerah provinsi

IV.

Tujuan Pembelajaran
A. Melalui pengamatan gambar pada CD pembelajaran siswa dapat
menjelaskan wilayah pemerintahan provinsi dengan benar.
B. Melalui penjelasan materi yang ada pada CD pembelajaran siswa
dapat menyebutkan lembaga-lembaga daerah provinsi dengan benar.
C. Melalui diskusi dengan teman sebangku siswa dapat menyebutkan
tugas-tugas dan wewenang lembaga daerah provinsi dengan tepat.
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D. Karakter Siswa yang Diharapkan :
1. Konsep :
Menerapkan rasa peduli mengenai pemerintahan di Indonesia.
(menaati peraturan pemerintah dan menghargai kerja pemerintah)
2. Nilai

:

Hidup penuh dengan cinta pada tanah air.
3. Moral :
Menanamkan rasa percaya diri dan kerja sama dalam penerapan
sistem pemerintahan di Indonesia dituntut selalu jujur dan disiplin
4. Norma :
Untuk menumbuhkan perilaku patuh dan taat diperlukan norma
agama, membiasakan tidak melanggar peraturan baik dirumah, di
sekolah maupun di masyarakat
5. Tujuan :
Menciptakan warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab
dalam diri.

V.

Materi Ajar
Pemerintah provinsi di Indonesia.

VI.

Model dan Metode Pembelajaran
A.

Model
Think Pare Share ( TPS ) bebasis CD pembelajaran

B. Metode
Ceramah
Diskusi
Tanya jawab
Pemberian tugas
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VII.

Langkah-Langkah Kegiatan
A. Kegiatan Awal (±5 menit)
1. Salam.
2. Guru mengkondisikan kelas.
3. Berdoa.
4. Absensi.
5. Apersepsi :
a. Guru mengajak siswa mengulang kembali tentang materi
sebelumnya yaitu tentang pemerintahan kabupaten.
b. Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang wilayah
pemerintahan provinsi
c. Mengajak

siswa

untuk

menyebutkan

lingkungan

pemerintahan provinsi yang dibimbing oleh guru.
d. Bertanya jawab dengan siswa tentang pemerintahan
provinsi serta perangkatnya.
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
7. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.
B. Kegiatan Inti (±50 menit)
a.

Eksplorasi
1. Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap
kegiatan.
2. Guru memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan
masalah.
3. Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan
tanya jawab.
4. Guru meminta siswa untuk menyebutkan provinsi-provinsi
yang ada di Indonesia.
5. Guru menampilkan CD pembelajaran mengenai materi
pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.
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b. Elaborasi
Think
6. Guru meminta siswa untuk menyimak CD pembelajaran yang
ditampilkan, kemudian mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan
konsep/materi yang dipelajari.
7. Guru

memberikan

waktu

siswa

untuk

menyelesaikan

permasalahan/pertanyaan tersebut secara individu.
8. Guru membagikan Lembar Kerja yang memuat permasalahan
dalam materi ajar yang harus dipecahkan.
9. Siswa menuliskan hasil pemikirannya masing-masing.
Pair
10. Guru membentuk kelompok siswa secara berpasangan.
11. Guru meminta siswa untuk saling bertukar jawaban dengan dari
permasalahan yang telah diberikan dengan pasangan (teman
sebangku).
12. Guru memberikan batasan waktu kepada siswa untuk kegiatan
bertukar jawaban tersebut.
13. Siswa mendiskusikan lembar kerja yang dibagikan secara
berkelompok berpasangan dalam waktu yang ditentukan oleh guru.
14. Guru berkeliling mengamati, memotivasi, dan menjadi fasilitator
yang mengarahkan siswa dan kelompok adalam menyelesaikan
tugas.
Share
15. Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat
kepada seluruh siswa yang ada di dalam kelas dengan dipandu oleh
guru.
16. Guru memberikan penegasan dengan menayangkan jawaban yang
benar dari permasalahan yang telah diberikan

melalui CD

pembelajaran kemudian memberikan penguatan terhadap jawaban
siswa
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c. Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
17. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk
lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan
peserta didik
18. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi
peserta didik melalui berbagai sumber
19. Memfasilitasi

peserta

didik

melakukan

refleksi

untuk

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan.
20. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman
yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
a.

Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam
menjawab
menghadapi

pertanyaan

peserta

didik

yang

kesulitan,

dengan

menggunakan

bahasa yang baku dan benar.
b.

Membantu menyelesaikan masalah.

c.

Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan
pengecekan hasil eksplorasi.

d.

Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh.

e.

Memberikan motivasi kepada peserta didik yang
kurang atau belum berpartisipasi aktif.

C. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
1. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat
rangkuman/simpulan pelajaran.
2. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
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3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran
remedi,

program

pengayaan,

layanan

konseling

dan/atau

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar peserta didik.
5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media

: CD Pembelajaran, laptop, LCD

Sumber Belajar :

Sarjan

dan

Agung

“Pendidikan

Nugroho.

Kewarganegaraan: Bangga Menjadi Insan Pancasila”.
Kelas IV. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional. 2008. Jakarta. Halaman 53-57.
Ressi

Kartika

Dewi,

dkk.

“Pendidikan

Kewarganegaraan 4”. Kelas IV. Pusat Perbukuan,
Departemen

Pendidikan

Nasonal.

Halaman 21-24.
IX.

Penilaian
1. Prosedur tes
:
a. Tes awal
: tidak ada
b. Tes dalam proses
: ada
c. Tes akhir
: ada
2. Jenis Tes
:
a. Tes awal
: tidak ada
b. Tes perbuatan
: unjuk kerja
c. Tes akhir
: tertulis
3. BentukTes
: tugas/perbuatan
4. Teknik tes :
1. Tes
: tertulis
2. Non tes
: pengamatan
5. Instrumen Penilaian
:
- Lembar Kerja kelompok (terlampir)
- Soal Evaluasi (terlampir)

2008.

Jakarta.
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-

Lembar Observasi (terlampir)
Semarang, 26 November 2012

Kolaborator,

Peneliti,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006

Ahmad Arfan Fauzi
NIM. 1402408130

Mengetahui,
Kepala SDN Wonosari 02 Semarang

Achlani, S.Pd.I
NIP. 19531010 197802 1 007
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Materi Ajar
Mata Pelajaran

:

Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester

:

IV / I (satu)
Standar Kompetensi :
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.
Kompetensi Dasar

:

2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten,
kota, dan provinsi.
Indikator

:

2.1.8Menjelaskan wilayah pemerintahan provinsi
2.1.9Menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah provinsi
2.1.10 Menyebutkan tugas-tugas dan wewenang lembaga daerah provinsi

A. Wilayah Provinsi
Atep, Togar, dan Ida belajar kelompok. Mereka belajar di rumah Atep.
Mereka akan menyelesaikan tugas menggambar peta Indonesia. Mereka menandai
perbedaan geografi dengan warna yang berbeda. Misalnya daerah pegunungan
dengan warna merah. Dataran tinggi dengan warna kuning. Dataran rendah
dengan warna putih. Wilayah perairan dengan warna biru. Mereka juga
mempersiapkan belajar tentang materi provinsi.
”Apakah wilayah provinsi merupakan gabungan dari beberapa kabupaten
atau kota?” tanya Atep.
”Betul sekali. Setiap provinsi berbeda-beda secara geografi. Di samping
itu, demografi penduduknya juga berbeda. Ada yang padat penduduknya seperti
provinsi-provinsi di Jawa. Ada yang jarang penduduknya, seperti provinsiprovinsi di luar Jawa,” kata Ida.
“Apa kekayaan setiap provinsi itu sama?” tanya Atep lagi.
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“Tidak. Kekayaan alam yang dimiliki tiap-tiap provinsi juga berbedabeda.
Kekayaan alam dapat kita jumpai di perairan dan daratan. Kekayaan di darat
berupa tanah yang subur, hutan yang luas, barang tambang yang melimpah, dan
lainnya. Di laut antara lain ikan, minyak bumi, mutiara, dan lain sebagainya,” kata
Togar.
“Ada satu lagi. Setiap provinsi juga mempunyai budaya yang berbedabeda. Misalnya pakaian adat, tarian daerah, lagu daerah, senjata tradisional, rumah
adat, dan makanan khas daerah,” sambung Ida.
Atep, Togar, dan Ida selesai belajar. Mereka senang sekali. Mereka sudah
siap dan punya bekal untuk mengikuti pelajaran besok hari.
B. Pemerintahan Provinsi
Pagi itu anak-anak kelas IV bersiap untuk belajar. Mereka akan
mempelajari tentang pemerintahan provinsi. Sebelum dimulai, Pak Darma
memberikan pertanyaan seputar provinsi.
”Apa yang kalian ketahui tentang pemerintahan provinsi itu?” tanya Pak
Darma.
“Daerah provinsi merupakan kabupaten/kota. Daerah provinsi disebut
sebagai daerah otonom dan daerah administrasi,” jawab Ida. “Apakah arti dari
daerah otonom dan daerah administrasi itu?” tanya Pak Darma.
Anak-anak terdiam. Mereka terlihat saling pandang menandakan
kebingungan.
“Baiklah akan Bapak jelaskan. Daerah otonom adalah kesatuan
masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat dalam sistem
NKRI. Adapun wilayah administrasi adalah wilayah kerja gubernur selaku wakil
pemerintah pusat,” jelas Pak Darma.
“Siapakah kepala pemerintahan provinsi itu, Pak?” tanya Atep.
”Kepala pemerintah daerah provinsi ialah gubernur. Dalam menjalankan
pemerintahannya, gubernur didampingi wakil gubernur,” jawab Pak Darma.
”Coba sekarang giliran kalian. Siapakah yang memilih dan melantik
gubernur itu?” tanya Pak Darma.
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”Gubernur dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Gubernur dan
wakil gubernur yang terpilih dilantik oleh menteri dalam negeri atas nama
presiden,” jawab Togar.
”Bagus sekali, anak-anak. Sekarang perhatikan penjelasan Bapak.
Berikut penjelasan mengenai lembaga-lembaga pemerintahan provinsi.
1. Kepala Daerah (Gubernur)
Gubernur sebagai pemimpin pemerintahan provinsi dan dibantu wakil
gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, maka gubernur
bertanggung jawab kepada presiden.
Gubernur dan wakil gubernur mempunyai tugas dan wewenang:
a. Memimpin penyelengggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan
bersama DPRD provinsi.
b. Mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda).
c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
provinsi.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBN kepada
DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
g. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan undang-undang.
2. DPRD Provinsi
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai
fungsi legislasi (penyusunan peraturan daerah), budgeting (penyusunan anggaran),
dan pengawasan. Masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun. Mereka dipilih
secara langsung oleh rakyat dalam pemilu legislatif.
Adapun tugas dan wewenangnya:
a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah.
b. Membahas dan menyetujui rancangan APBD.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, peraturan
perundangan lainnya, dan APBD.
d. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah.
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e. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
3. Sekretariat Daerah Provinsi
Sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda).
Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah mengoordinasi dinas daerah
dan lembaga teknis daerah. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris daerah
bertanggung jawab kepada gubernur. Sekretaris daerah dibantu beberapa
pembantu gubernur dan beberapa kepala bidang. Sekretaris daerah provinsi
diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur.
4. Perangkat Daerah Provinsi Lainnya
Perangkat daerah provinsi terdiri atas:
a. Pembantu gubernur
b. Kepala bidang
c. Sekretariat DPRD
5. Lembaga-lembaga Lainnya yang Membantu Tugas Gubernur
Lembaga-lembaga pembantu dalam pelaksanaan tugas gubernur:
a. Dinas-dinas daerah
b. Badan-badan daerah
c. Kantor wilayah
d. Lembaga teknis daerah
e. Kejaksaan Tinggi
f. Pengadilan Tinggi
g. Kepolisian Daerah (Polda)
h. Komando Daerah Militer (Kodam)
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Media : CD Pembelajaran
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Lembar Kerja Siswa

Nama / Nomer Absen : 1.
2.

1. Apakah perbedaan kabupaten/kota dengan provinsi?

2. Sebutkan 5 lembaga atau perangkat daerah provinsi!

3. Isilah kolom di bawah ini.
Nama
No.
Lembaga/Perangkat
Daerah Provinsi

1.

Gubernur

2.

DPRD Provinsi

3.

Sekretariat Daerah
Provinsi

Tugas/Wewenang
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Kisi-kisi Soal
Sekolah

: SDN Wonosari 02 Semarang

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/Semester

: IV/1

Standar Kompetensi

: 2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

Kompetensi Dasar

: 2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi.

Alokasi Waktu

: 3 jam pelajaran (3 x 35 menit)

Jumlah Soal

: 15

Kompetensi Dasar
2.2

Menggambarkan
struktur organisasi
kabupaten,
kota,
dan provinsi.

Materi
Pembelajaran
Pemerintah
provinsi
di
Indonesia.

Indikator
2.1.1
Menjelaskan
pemerintahan provinsi

wilayah

Teknik
Penilaian
Tes tertulis

Tingkat
Kognitif
C3

Bentuk Soal
Pilihan ganda

No.
Soal
1, 2, 4
2, 4

Essay

2.1.2 Menyebutkan lembaga-lembaga
pemerintah provinsi

Tes tertulis

C6

Pilihan ganda
Esaay

5, 7, 8
1

2.1.3 Menyebutkan tugas-tugas dan
wewenang lembaga daerah provinsi

Tes tertulis

C6

Pilihan ganda

3, 6, 9,
10
3, 5

Esaay

Sumber Belajar
1. Buku BSE Pendidikan
KewarganegaraanMenj
adi Warga Negara
yang Baik untuk Kelas
4
SD
dan
MI,Pengarang Prayoga
Bestari
2. Buku BSE Pendidikan
Kewarganegaraan
untuk SD dan MI
Kelas
4,Pengarang
Ressi Kartika
3. Buku BSE Pendidikan
Kewarganegaraan
Bangga Menjadi Insan
Pancasila untuk SD
dan
MI
Kelas
4,Pengarang Sarjan
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Soal Evaluasi

: ……………………

Nama

No. Absen : ……………………

A. Pilihlah jawaban yang benar.
1. Wilayah provinsi terdiri atas beberapa ....
a. kabupaten

c. pulau

b. kecamatan

d. desa

2. Wilayah provinsi dikepalai oleh ….
a. walikota

c. camat

b. bupati

d. gubernur

3. Gubernur dilantik oleh ….
a. menteri dalam negeri

c. KPUD

b. presiden

d. DPRD provinsi

4. Berikut yang bukan nama kepala daerah ialah ….
a. RT

c. wali kota

b. bupati

d. gubernur

5. Masa jabatan gubernur ialah ….
a. 8 tahun

c. 6 tahun

b. 7 tahun

d. 5 tahun

6. Satuan polisi (Polri) ditingkat provinsi adalah ....
a. polres

c. polda

b. polsek

d. polri
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7. Kantor komando daerah militer berada di tingkat ….
a. kabupaten

c. negara

b. kota

d. provinsi

8. Penyelenggara pemilihan gubernur ialah ….
a. DPRD provinsi

c. KPUD

b. BKD

d. KPU

9. Gubernur bertanggung jawab kepada ….
a. KPUD

c. DPRD provinsi

b. DPR RI

d. DPRD kabupaten

10.Badan legislatif daerah provinsi adalah ....
a. gubernur

c. pengadilan tinggi

b. DPRD provinsi

d. KPUD

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar.
1. Gubernur dilantik oleh ....
2. Beberapa wilayah kabupaten/kota bergabung membentuk
wilayah …
3. Lembaga perwakilan rakyat daerah disebut ….
4.

Gubernur bertanggung jawab kepada …

5.

Provinsi merupakan gabungan dari beberapa …
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Kunci Jawaban
A.

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

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
Provinsi
DPRD
DPRD Provinsi
Kabupaten/Kota

Penskoran

Penilaian Lembar Evaluasi siswa
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Sintaks
Langkah-langkah model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran
adalah sebagai berikut:
a. Tahap 1 (Pendahuluan) :
1) Guru mengkodisikan kelas pra pembelajaran.
2) Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
3) Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan.
4) Guru memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah.
5) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.

b. Tahap 2 (Think) :
6) Guru menampilkan CD pembelajaran dan menjelaskan materi.
7) Siswa memperhatikan materi yang ada dalam CD pembelajaran.
8) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi.
9) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada seluruh siswa.
10) Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu.

c. Tahap 3 (Pair) :
11) Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya
12) Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang
sudah dikerjakan.

d. Tahap 4 (Share) :
13) Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada
seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru.

e. Tahap 5 (Penghargaan) :
14) Siswa dinilai secara individu dan kelompok.

188

Siklus 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah :

: SD Negeri Wonosari 02

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas

: IV (Empat)

Semester

: I (Satu)

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan).

I.

Standar Kompetensi
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

II. Kompetensi Dasar
2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi.

III. Indikator
2.2.1 Mendefinisikan struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi.
2.2.2 Membedakan struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi.
2.2.3 Membuat rancangan struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi.

IV. Tujuan Pembelajaran
A. Melalui pengamatan gambar pada CD pembelajaran siswa dapat
mendefinisikan struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi dengan
benar.
B. Melalui penjelasan materi yang ada pada CD pembelajaran siswa dapat
membedakan struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi dengan
benar.
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C. Melalui diskusi dengan teman sebangku siswa dapat membuat rancangan
struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi dengan benar.
D. Karakter Siswa yang Diharapkan
1. Konsep:
Menerapkan rasa hormat dan perhatian mengenai struktur pemerintahan
di Indonesia. ( menghargai kebijakan pemerintah )
2. Nilai

:

Menjalani hidup dengan penuh toleransi dan tenggang rasa.
3. Moral

:

Menanamkan rasa percaya diri dan kerja sama dalam penerapan
struktur pemerintahan di Indonesia dituntut selalu jujur dan disiplin
4. Norma :
Untuk menumbuhkan perilaku disiplin dan percaya diri diperlukan
norma agama, membiasakan hidup disiplin ,baik dirumah, di sekolah
maupun di masyarakat
5. Tujuan

:

Menciptakan warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab
dalam diri.

V.

Materi Ajar
Struktur pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

VI.

Model dan Metode Pembelajaran
A. Model
Think Pare Share ( TPS ) bebasis CD pembelajaran
B. Metode
Ceramah
Diskusi
Tanya jawab
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Pemberian tugas

VII.

Langkah-langkah Kegiatan

A. Kegiatan Awal (±5 menit)
1. Salam.
2. Pengkodisian kelas.
3. Berdoa.
4. Absensi.
5. Apersepsi :
a. Mengajak siswa bertanya jawab tentang struktur organisasi di
kelas.
b. Dilanjutkan dengan mengajak siswa untuk menyebutkan
struktur organisasi pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi.
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
7. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.
B. Kegiatan Inti (±50 menit)
a. Eksplorasi
1. Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap
kegiatan.
2. Guru memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah
3. Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan tanya
jawab.
4. Guru meminta siswa untuk memberikan pendapat tentang struktur
pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi.
5. Guru menampilkan CD pembelajaran mengenai materi struktur
pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.
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b.

Elaborasi

Think
6. Guru meminta siswa untuk menyimak CD pembelajaran yang
ditampilkan, kemudian mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan
materi yang dipelajari.
7.

Guru

memberikan

waktu

siswa

untuk

menyelesaikan

permasalahan/pertanyaan tersebut secara individu.
8. Guru membagikan Lembar Kerja yang memuat permasalahan
dalam materi ajar yang harus dipecahkan.
9. Siswa menuliskan hasil pemikirannya masing-masing.
Pair
10. Guru membentuk kelompok siswa secara berpasangan.
11. Guru meminta siswa untuk saling bertukar jawaban dengan dari
permasalahan yang telah diberikan dengan pasangan (teman
sebangku).
12. Guru memberikan batasan waktu kepada siswa untuk kegiatan
bertukar jawaban tersebut.
13. Siswa mendiskusikan lembar kerja yang dibagikan secara
berkelompok berpasangan dalam waktu yang ditentukan oleh
guru.
14. Guru berkeliling mengamati, memotivasi,

dan menjadi

fasilitator yang mengarahkan siswa dan kelompok adalam
menyelesaikan tugas.
Share
15. Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi
pendapat kepada seluruh siswa yang ada di dalam kelas dengan
dipandu oleh guru.
16. Guru memberikan penegasan dengan menayangkan jawaban
yang benar dari permasalahan yang telah diberikan melalui CD
pembelajaran kemudian memberikan penguatan terhadap
jawaban siswa
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c. Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
17. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk
lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan
peserta didik
18. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi
peserta didik melalui berbagai sumber
19. Memfasilitasi

peserta

didik

melakukan

refleksi

untuk

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan
20. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman
yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
a.

Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam
menjawab

pertanyaan

peserta

didik

yang

menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa
yang baku dan benar.
b.

Membantu menyelesaikan masalah.

c.

Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan
pengecekan hasil eksplorasi.

d.

Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh.

e.

Memberikan motivasi kepada peserta didik yang
kurang atau belum berpartisipasi aktif.

C. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
1.

Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat
rangkuman/simpulan pelajaran.

2.

Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.

3.

Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
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4.

Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan
tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil
belajar peserta didik.

5.

Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya

VIII. Media dan Sumber Belajar
a. Media

: CD Pembelajaran, laptop, LCD

b. Sumber Belajar : Sarjan dan Agung Nugroho. “Pendidikan
Kewarganegaraan: Bangga Menjadi
Pancasila”.
Departemen

Kelas

IV.

Pendidikan

Pusat

Insan

Perbukuan,

Nasional.

2008.

Jakarta. Halaman 53-57.
Ressi

Kartika

Kewarganegaraan

Dewi,

dkk.

“Pendidikan

4”.

Kelas

IV.

Pusat

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasonal.
2008. Jakarta. Halaman 21-24.

IX.

Penilaian
1. Prosedur tes

:

a. Tes awal

: tidak ada

b. Tes dalam proses

: ada

c. Tes akhir

: ada

2. Jenis Tes

:

a. Tes awal

: tidak ada

b. Tes perbuatan

: unjuk kerja

c. Tes akhir

: tertulis

3. BentukTes
4. Teknik tes
1. Tes

: tugas/perbuatan
:
: tertulis
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2. Non tes

: pengamatan

5. Instrumen Penilaian

:

-

Lembar Kerja kelompok (terlampir)

-

Soal Evaluasi (terlampir)

-

Lembar Observasi (terlampir)

Semarang, 29 November 2012
Kolaborator,

Peneliti,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006

Ahmad Arfan Fauzi
NIM. 1402408130

Mengetahui,
Kepala SDN Wonosari 02 Semarang

Achlani, S.Pd.I
NIP. 19531010 197802 1 007
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Materi Ajar

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester

: IV / I

Standar Kompetensi

:

2.Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.
Kompetensi Dasar

:

2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi.
Indikator

:

2.2.1 Mendefinisikan struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi.
2.2.2 Membedakan struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi.
2.2.3 Membuat rancangan struktur organisasi kabupaten/kota dan provinsi.

A. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Struktur organisasi kabupaten
Struktur organisasi kabupaten terdiri atas:
1) Pemerintah daerah kabupaten adalah bupati dan dibantu satu orang
wakil bupati beserta perangkat daerah.
2) Perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah, asisten, dan kepala
bagian.
3) Bupati dan wakil bupati dipilih secara langsung dalam satu pasangan di
daerah yang bersangkutan.
2. Struktur organisasi kota
Struktur organisasi kota terdiri atas:
1) Pemerintah daerah kota setingkat daerah kabupaten.
2) Kepala daerah kota adalah wali kota dan dibantu oleh satu orang wakil
walikota.
3) Wali kota dan wakilnya dipilih secara langsung dalam satu pasangan
melalui pemilihan langsung kepala daerah (pilkada).
4) Pelaksana pilkada ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
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Di Indonesia, walikota adalah kepala daerah untuk daerah Kota.
Seorang walikota sejajar dengan bupati, yakni kepala daerah untuk daerah
kabupaten. Pada dasarnya, walikota memiliki tugas dan wewenang
memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD kota. Walikota dipilih dalam satu paket pasangan dengan
wakil walikota melalui pilkada.
Bagan struktur organisasi pemerintahan kabupaten dan kota

B. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi
Gubernur adalah kepala daerah untuk daerah provinsi. Gubernur memiliki
tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD. Gubernur dan wakil gubernur dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat sehingga dalam hal ini gubernur
bertanggung jawab kepada rakyat. Selain sebagai kepala daerah, gubernur juga
berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.
Dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada presiden.
Gubernur bukanlah atasan bupati atau walikota, tetapi hanya sebatas
membina, mengawasi, dan mengoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota.
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Bagan struktur organisasi pemerintahan provinsi
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Media : CD Pembelajaran
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Lembar Kerja Siswa
Nama / Nomer Absen : 1.
2.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan teman sebangku kalian !

1. Gambarlah struktur organisasi pemerintahan kabupaten dan kota !
2. Gambarlah struktur organisasi provinsi !
3. Jelaskan bagian dan kedudukan masing-masing lembaga !
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Kisi-Kisi Soal
Sekolah

: SDN Wonosari 02 Semarang

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/Semester

: IV/1

Standar Kompetensi

: 2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

Kompetensi Dasar

: 2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi.

Alokasi Waktu

: 3 jam pelajaran (3 x 35 menit)

Jumlah Soal

: 25

Kompetensi Dasar
2.2

Menggambarkan
struktur organisasi
kabupaten,
kota,
dan provinsi.

Materi
Pembelajaran
Struktur
pemerintah
kabupaten/kota
dan provinsi di
Indonesia.

Teknik
Penilaian
Tes tertulis

Tingkat
Kognitif
C3

2.2.2 Membedakan struktur organisasi
kabupaten/kota dan provinsi.

Tes tertulis

C5

Pilihan ganda
Esaay
Uraian

2.2.3 Membuat rancangan struktur
organisasi kabupaten/kota dan provinsi.

Tes tertulis

C6

Pilihan ganda
Esaay
Uraian

Indikator
2.2.1 Mendefinisikan struktur
organisasi kabupaten/kota dan
provinsi.

Bentuk Soal
Pilihan ganda
Essay
Uraian

No.
Soal
1, 5, 6
1, 6, 7
1

2, 3, 7, 9
2, 5, 9
2, 3
4, 8, 10
4, 8, 10
4, 5

Sumber Belajar
1. Buku BSE Pendidikan
KewarganegaraanMenj
adi Warga Negara
yang Baik untuk Kelas
4
SD
dan
MI,Pengarang Prayoga
Bestari
2. Buku BSE Pendidikan
Kewarganegaraan
untuk SD dan MI
Kelas
4,Pengarang
Ressi Kartika
3. Buku BSE Pendidikan
Kewarganegaraan
Bangga Menjadi Insan
Pancasila untuk SD
dan
MI
Kelas
4,Pengarang Sarjan
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Soal Evaluasi

Nama

:...................................................

No Absen

:...................................................

Kerjakan pada buku tugasmu.
A. Pilihlah jawaban yang tepat.
1.

Struktur organisasi kota mempunyai kedudukan setingkat dengan struktur organisasi daerah
....

2.

a. provinsi

c. kelurahan

b. kabupaten

d. Kecamatan

Struktur organisasi kabupaten merupakan suatu pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri
dari ....
a. wali kota dan dibantu oleh satu orang wakil walikota beserta perangkat daerah
b. gubernur dan dibantu oleh satu orang wakil gubernur beserta perangkat daerah
c. bupati dan dibantu satu orang wakil bupati beserta perangkat daerah
d.camat beserta perangkat kecamatan

3.

Struktur organisasi provinsi terdiri dari gubernur yang bertugas menetapkan peraturan daerah
yang ditetapkan bersama ....
a. wakil gubernur
b. sekretaris daerah

c. kepala bagian
d. DPRD

4. Struktur organisasi kabupaten yang membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah adalah ....
a. sekretaris daerah
b. kepala bagian

c. polisi pamong praja
d. sekretariat DPRD

5. Perangkat daerah kota antara lain sekretariat daerah, dinas daerah, dan . . . .
a. asisten I, II, III, IV

c. kepala daerah

b. DPRD kota

d. lembaga teknis daerah

6. Di bawah ini yang bukan termasuk perangkat daerah provinsi adalah . . . .
a. kelurahan
b. sekretariat daerah

c. dinas daerah
d. lembaga teknis daerah

7. Di dalam struktur pemerintahan kabupaten, lembaga yang merupakan unsur pendukung kepala
daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah dan berbentuk badan atau kantor disebut
lembaga ....
a. dinas daerah

c. sekretaris daerah

b. teknis daerah

d. kepala bagian
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8. Tugas sekretariat DPRD adalah sebagai berikut, kecuali ....
a. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
d. mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah
9.

Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh ....
a. DPRD

c. kepala daerah

b. kepala bagian

d. Sekretariat DPRD

10. Masa jabatan wali kota adalah … tahun.
a. 5 tahun

c. 6 tahun

b. 4 tahun

d. 7 tahun

B. Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat.
1. DPRD singkatan dari ....
2. Wali kota dan wakilnya dipilih secara langsung dalam satu pasangan melalui ....
3. Lembaga yang melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah ....
4. Perangkat daerah kabupaten terdiri atas ..................., .....................,dan ...................
5. Pengawasan peraturan daerah merupakan fungsi dari ....
6. Dalam menjalankan tugasnya wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada ....
7. Tugas polisi pamong praja adalah ....
8. Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala daerah disebut hak
....
9. Wakil kepala daerah dapat menggantikan kepala daerah apabila kepala daerah tidak dapat
menjalankan tugasnya selama .... bulan berturut-turut.
10. Selain sebagai kepala daerah, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di
wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada ....

C. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.
1. Jelaskan struktur organisasi kabupaten!
2. Sebutkan apa saja perangkat daerah provinsi!
3. Sebutkan 5 perangkat daerah kabupaten/kota!
4. Sebutkan 5 tugas dan wewenang DPRD!
5. Sebutkan 3 tugas Sekretariat DPRD !
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Kunci Jawaban
A
1. B

6. A

2. C

7. B

3. D

8. D

4. A

9. C

5. D

10.

B.
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada)
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
4. Sekretaris daerah, asisten, dan kepala bagian.
5. DPRD
6. Kepala daerah
7. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta merupakan penegak peraturan daerah
8. Hak Angket
9. Enam bulan
10. Presiden

C.
1. Struktur organisasi kabupaten :


Pemerintah daerah kabupaten adalah bupati dan dibantu satu orang wakil bupati beserta
perangkat daerah.



Perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah, asisten, dan kepala bagian.



Bupati dan wakil bupati dipilih secara langsung dalam satu pasangan di daerah yang
bersangkutan.

2. Perangkat daerah provinsi :
a. Gubernur dan wakil gubernur
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b. DPRD
c. Dinas Daerah
d. Sekretariat Daerah
e. Lembaga Teknis Daerah
f. Asisten I, II, III, IV, V
3. Perangkat daerah kabupaten/kota
a.

Sekretariat daerah

b.

Sekretariat DPRD

c.

Dinas daerah

d.

Lembaga teknis daerah

e.

Kecamatan

f.

Kelurahan

g.

Polisi pamong praja

4. Adapun tugas dan wewenang DPRD, yaitu sebagai berikut :
a. Bersama gubernur membuat peraturan daerah (perda).
b. Bersama dengan gubernur membahas dan menyetujui rancangan APBD.
c. Melaksanakan bentuk pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-undangan
lainnya.
d. Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala
daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
e. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan.
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di
daerah.
g. Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional.
h. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah.
5. Tugas Sekretariat DPRD :
1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
2) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

Penskoran
Penilaian Lembar Evaluasi siswa

(A+(Bx2)+(Cx4)) x 2
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Sintaks
Langkah-langkah model Think Pair Share (TPS) berbasis CD pembelajaran
adalah sebagai berikut:
a. Tahap 1 (Pendahuluan) :
1) Guru mengkodisikan kelas pra pembelajaran.
2) Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
3) Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan.
4) Guru memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah.
5) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.

b. Tahap 2 (Think) :
6) Guru menampilkan CD pembelajaran dan menjelaskan materi.
7) Siswa memperhatikan materi yang ada dalam CD pembelajaran.
8) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi.
9) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada seluruh siswa.
10) Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu.

c. Tahap 3 (Pair) :
11) Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya
12) Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang
sudah dikerjakan.

d. Tahap 4 (Share) :
13) Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada
seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru.

e. Tahap 5 (Penghargaan) :

14) Siswa dinilai secara individu dan kelompok.
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Lampiran 2 : Instrumen
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
JUDUL :
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model Think Pair Share
Berbasis CD Pembelajaran Siswa Kelas IV-a SDN Wonosari 02 Kota Semarang
No

Variabel

Indikator
a. Keterampilan membuka

Sumber

Alat/

Data

Instrumen

a. Guru

a. Lembar

pelajaran

Observasi

b. Keterampilan menyajikan
permasalahan atau pertanyaan

Keterampilan
guru kelas IV-A
SDN Wonosari
02dalam
melaksanakan
1.

model Think Pair
Share dengan CD
Pembelajaran

lapangan

melalui CD pembelajaran

c. Alat

c. Keterampilan membimbing

Dokumentasi

diskusi kelompok berpasangan
d. Keterampilan mengadakan
variasi dalam pembelajaran

pembelajaran
PKn melalui

b. Catatan

(media)
e. Keterampilan memanfaatkan
media CD pembelajaran
f.

Keterampilan mengelola kelas

g. Keterampilan membimbing
presentasi hasil kerja siswa
h. Keterampilan memberikan
penguatan
i.

Aktivitas siswa
kelas IV-A SDN
Wonosari
2.

Keterampilan menutup pelajaran

a. Kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
b. Siswa menyelesaikan

02dalam

pertanyaan/permasalahan yang

melaksanakan

diajukan guru (Think)

pembelajaran
PKn melalui

c. siswa berdiskusi dalam
kelompok berpasangan (pair)

a. Siswa

a. Lembar
Observasi
b. Catatan
lapangan
c. Alat
Dokumentasi
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model Think Pair

d. siswa mempresentasikan dan

Share dengan CD

menanggapi hasil diskusi

pembelajaran.

kelompok lain (share)
e. Kemampuan siswa
menyimpulkan materi
pembelajaran

Hasil belajar

a. Siswa

siswa kelas IV-A
SDN Wonosari
02pada mata
3.

pelajaran PKn
melalui model
Think Pair Share
dengan CD
pembelajaran.

Nilai yang diperoleh siswa setelah
mengikuti pembelajaran PKn melalui
model Think Pair Share dengan CD
pembelajaran.

a. Tes evaluasi
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LEMBAR PENGAMATAN
Keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran PKn melalui model
Think Pair Share dengan CD Pembelajaran
Siklus ....
Nama Guru

: Ahmad Arfan Fauzi

Nama SD

: SD Negeri Wonosari 02

Kelas

: IV-A

Siklus/Pertemuan

:

Hari / Tanggal

:

Petunjuk
a. Bacalah dengan cermat 9 indikator keterampilan guru
b. Berilah tanda () pada skala penilaian sesuai dengan banyaknya deskriptor yang
nampak pada setiap indikator
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut
 Skor 1 (Jika satu deskriptor tampak)
 Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak)
 Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak)
 Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak)
Deskriptor
No.

Indikator

Deskriptor

yang
tampak
()

a. Mengadakan apersepsi yang sesuai
materi yang akan dipelajari.
Keterampilan
1.

b. Mengadakan Orientasi atau
pengenalan siswa terhadap materi

membuka
pelajaran
(Pendahuluan)

yang akan dipelajari
c. Menjelaskan kegiatan belajar yang
akan dialami siswa
d. Menimbulkan motivasi dan rasa
ingin tahu siswa

2.

Keterampilan
bertanya dasar

a)

Pengajuan pertanyaan sesuai
dengan materi yang dipelajari

Skor
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(Think)

b) Pertanyaan yang diberikan mampu
mengajak siswa untuk berfikir
c) Pertanyaan disampaikan secara
jelas dan singkat
d) Memberikan waktu berfikir kepada
siswa secara individu dalam
menjawab pertanyaan yang
diberikan
a. Isi media CD pembelajaran yang
digunakan sesuai dengan materi
yang diajarkan

Keterampilan

3.

b. Media CD pembelajaran yang

menyajikan

digunakan dapat memperkaya

permasalahan

pengalaman belajar siswa

atau pertanyaan

c. Media CD pembelajaran yang

melalui CD

digunakan mampu memfasilitasi

pembelajaran

proses interaksi antara siswa

(Think)

dengan guru
d. Media CD pembelajaran yang
digunakan dapat dijadikan sumber
informasi/sumber belajar siswa
a. Memanfaatkan CD Pembelajaran
untuk menarik perhatian siswa
dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran

Keterampilan
memanfaatkan
4.

media CD
pembelajaran
(Think)

b. Menggunakan CD pembelajaran
dalam kegiatan menjelaskan materi
pembelajaran
c. Memanfaatkan CD pembelajaran
dalam diskusi kelas
d. Memanfaatkan CD pembelajaran
dalam kegiatan tanya jawab dan
penyimpulan materi
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a. Membentuk kelompok siswa secara
berpasangan
b. Memanfaatkan CD pembelajaran
Keterampilan
membimbing
5.

diskusi
kelompok
berpasangan
(Pair)

untuk mendukung pelaksanaan
diskusi kelompok berpasangan
c. Memberikan kebebasan penuh
kepada siswa untuk mencari
informasi untuk mendukung
diskusi kelompoknya
d. Membimbing kelompok agar tidak
terjadi dominasi siswa dalam
kelompok sehingga semua siswa
aktif dalam diskusi berpasangan.
a) Menumbuhkan semangat yang
memungkinkan kegiatan-kegiatan
di kelas berlangsung dengan baik

Keterampilan
6.

mengelola
kelas

a) Memelihara kondisi belajar agar
tetap optimal
b) Mengadakan interaksi aktif dan dua
arah di antara peserta didik
c) Menegur siswa yang melakukan
kegiatan yang tidak seharusnya
pada saat pembelajaran.
a) Memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mempresentasikan
hasil diskusi

Keterampilan
membimbing
7.

presentasi hasil
kerja siswa
(Share)

b) Memancing siswa untuk berani
menampilkan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas
a) Memancing siswa untuk
memberikan respon terhadap hasil
kerja kelompok lain
c) Memberikan penegasan pada hasil
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kerja kelompok yang
dipresentasikan
a) Memberikan penguatan secara
verbal
b) Memberikan konfirmasi
Keterampilan
8.

c) Memberikan penguatan dengan

memberikan

memberikan reward berupa simbol

penguatan

atau benda

(Penghargaan)

d) meningkatkan semangat belajar
siswa melalui penguatan yang
diberikan dengan memanfaatkan
media CD pembelajaran
a. meninjau kembali pembelajaran
yang telah dilaksanakan

Keterampilan
9.

b. membimbing siswa untuk menarik
kesimpulan dari materi yang

menutup

dipelajari

pelajaran
(Penutup)

c. Melakukan evaluasi pembelajaran.
d. Memberikan tindak lanjut (follow
up) berupa tugas maupun motivasi
pada siswa

Jumlah Skor

Kriteria penilaian:
Skor maksimal = 36
Skor minimal = 9
n

= (36-9) = 28

Letak K1

= (n + 1)
= (28 + 1)
= 7,25 jadi nilai K1 adalah 17,25

Letak K2

= ( n + 1)
= (28 + 1)
= 14,5 jadi nilai Q2 adalah 22,5
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Letak K3

= ( n + 1)
= ( 28 + 1) = 21,75 jadi nilai Q3 adalah 29,75

Keterangan :
Skor

Kategori

Nilai

29,75 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik

A

22,5 ≤ skor ˂ 29,75

Baik

B

17,25 ≤ skor ˂ 22,5

Cukup

C

9 ≤ skor ˂ 17,25

Kurang

D

Semarang,

November 2012

Observer,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Pada Pembelajaran PKn melalui ModelThink Pair Share(TPS) berbasis CD
Pembelajaran
DI SDN WONOSARI 02 SEMARANG
Siklus …
Nama SD

: SDN Wonosari 02 Semarang

Nama Siswa

: ...

Kelas/ Semester

: IV-A / 1

Hari/Tanggal

: ..............

Petunjuk :
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor kemampuan yang sesuai
dengan deskriptor pengamatan!
2. Isilah jumlah sesuai nilai pada tanda cek (√) kolom skor kemampuan!

No.

1.

Indikator
pengamatan

Skor
Kemampuan

Deskriptor

1

Kesiapan siswa 1) Siswa berada di dalam ruangan.
dalam
mengikuti

2) Siswa berada di dalam ruang kelas
dan menyiapkan perlengkapan.

pembelajaran. 3) Siswa berada di dalam ruang kelas,
menyiapkan perlengkapan belajar,
serta tenang di tempat duduk.
4) Siswa berada di dalam ruang kelas,
menyiapkan perlengkapan belajar,
tenang di tempat duduk, serta
memperhatikan

penjelasan

guru

dengan baik.
2.

Dapat

1) Siswa

diam

mengkaitkan

mengkaitkan

pengetahuan

sebelumnya.

sebelumnya

2) Siswa

dan

dapat

tidak

dapat

pengetahuan

mengkaitkan

2

3

Jumlah
4
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dengan materi

pengetahuan sebelumnya dengan

yang akan

menjawab salah.

dipelajari.

3) Siswa mengkaitkan pengetahuan
sebelumnya sesuai materi yang
akan dipelajari dengan menjawab
secara singkat.
4) Siswa

dapat

mengkaitkan

pengetahuan sebelumnya dengan
materi yang akan dipelajari dengan
menjawab

pertanyaan

dan

memberikan alasan dengan baik.
3.

Mengembangka1) Siswa

mengikuti

pembelajaran

n pemikiran

namun tidak memperhatikan media

sendiri dengan

CD pembelajaran.

mengamati
media CD

2) Siswa hanya mengamati media CD
pembelajaran.

pembelajaran. 3) Siswa

mengamati

media

pembelajaran

CD

dengan

mengembangkan

pemikiran

melalui menjawab pertanyaan dari
guru atau bertanya.
4) Siswa

mengamati

media

pembelajaran

CD

dengan

mengembangkan

pemikiran

melalui menjawab pertanyaan dari
guru

atau

bertanya,

serta

memberikan alasan.
4.

Menyelesaikan 1) Siswa memikirkan jawaban sendiri
permasalahan

tanpa

bantuan

yang diajukan

dengan siswa lain.

dan

kerjasama
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guru (Think)

2) Siswa memikirkan jawaban sendiri
tanpa

bantuan

dengan

dan

siswa

melaksanakan

kerjasama

lain

kegiatan

serta
berpikir

dalam waktu yang telah ditentukan
oleh guru.
3) Siswa memikirkan jawaban sendiri
tanpa

bantuan

dan

kerjasama

dengan siswa lain, melaksanakan
kegiatan berfikir dalam waktu yang
telah ditentukan oleh guru serta
menuliskan hasil pemikiran secara
individu.
4) Siswa memikirkan jawaban sendiri
tanpa

bantuan

dan

kerjasama

dengan siswa lain, melaksanakan
kegiatan berfikir dalam waktu yang
telah

ditentukan

oleh

guru,

menuliskan hasil pemikiran secara
individu

dan

memanfaatkan

sumber belajar untuk membantu
menemukan

jawaban/ide

dari

pertanyaan yang diberikan.
5.

Bertanya saat

1) Siswa

diam

dan

tidak

menyelesaikan

menyelesaikan permasalahan yang

permasalahan

diajukan guru.

yang diajukan 2) Siswa diam dan menyelesaikan
guru.

permasalahan yang diajukan guru.
3) Siswa

menyelesaikan

permasalahan yang diajukan guru
serta bertanya saat menyelesaikan
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permasalahan yang diajukan guru.
4) Siswa

menyelesaikan

permasalahan yang diajukan guru,
bertanya

saat

menyelesaikan

permasalahan yang diajukan guru,
serta memberikan pendapat beserta
alasannya

saat

menyelesaikan

permasalahan yang diajukan guru.
6

Berdiskusi

1) Siswa membagi hasil pemikiran

dalam

yang

kelompok

pasangan untuk didiskusikan lebih

berpasangan

lanjut.

(pair)

sudah

diperoleh

kepada

2) Siswa dapat bekerja sama dengan
pasangan

dalam

memecahkan

masalah.
3) Siswa dapat bekerja sama dengan
pasangan

dalam

memecahkan

masalah sertamendengarkan dan
menghargai

pendapat

pasangan

dalam kelompok.
4) Siswa dapat bekerja sama dengan
pasangan

dalam

memecahkan

masalah,mendengarkan
menghargai

pendapat

dan
pasangan

dalam kelompok, serta menulis
hasil yang diperoleh dari kegiatan
diskusi

berpasangan

secara

sistematis.
7.

Mempresentasi 1) Siswa berani berbagi hasil diskusi
kan dan

dengan seluruh kelas.
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menanggapi

2) Siswa

mendengarkan

hasil diskusi

memperhatikan

kelompok lain

kelompok lain.

(share)

dan

penjelasan

dari

3) Siswa berani menanggapi atau
memberikan pertanyaan terhadap
hasil diskusi kelompok lain.
4) Siswa

mampu

menjawab

pertanyaan yang diberikan oleh
guru maupun siswa lain dengan
baik.
8.

Melakukan
refleksi untuk
mengkaitkan
materi dengan
kehidupan
sehari-hari.

1) Siswa hanya diam tidak ikut
melakukan refleksi.
2) Siswa melakukan refleksi tidak
sesuai materi.
3) Siswa melakukan refleksi sesuai
materi tetapi tidak mengkaitkan
dengan kehidupan sehari-hari.
4) Siswa aktif melakukan refleksi
dengan mengkaitkan materi dengan
kehidupan sehari-hari.

9.

Kemampuan
siswa

1) Siswa membuat

simpulan dari

materi yang dipelajari secara lisan.

menyimpulkan 2) Siswa

menulis

materi

materi

pembelajaran.

kalimat sendiri.

simpulan

dengan

dari

menggunakan

3) Siswa menyusun simpulan dari
keseluruhan materi yang dipelajari.
4) Siswa

merumuskan

berdasarkan
pembelajaran.

materi

kesimpulan
tujuan
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Jumlah Skor
Presentase Keberhasilan
Kategori
Kriteria penilaian:
Skor maksimal
= 36
Skor minimal

=9

n

= (36-9) = 28

Letak K1

= (n + 1)
= (28 + 1)
= 7,25 jadi nilai K1 adalah 17,25

Letak K2

= ( n + 1)
= (28 + 1)
= 14,5 jadi nilai Q2 adalah 22,5

Letak K3

= ( n + 1)
= ( 28 + 1)
= 21,75 jadi nilai Q3 adalah 29,75

Keterangan :
Skor

Kategori

Nilai

29,75 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik

A

22,5 ≤ skor ˂

Baik

B

Cukup

C

Kurang

D

29,75
17,25 ≤ skor ˂
22,5
9 ≤ skor ˂ 17,25

Semarang,

November 2012
Observer,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006
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Lampiran 3 : Data Hasil Penelitian
DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS I
No.

Indikator Pengamatan

Skor Kemampuan
1

2

4

√

1 Keterampilan membuka pelajaran
2 Keterampilan bertanya dasar

3

Jumlah
3

√

2

√

2

3

Keterampilan menyajikan permasalahan atau
pertanyaan melalui CD pembelajaran

4

Keterampilan memanfaatkan media CD
pembelajaran

√

3

5

Keterampilan membimbing diskusi kelompok
berpasangan

√

3

6 Keterampilan mengelola kelas
7

Keterampilan membimbing presentasi hasil
kerja siswa

8 Keterampilan memberikan penguatan
9 Keterampilan menutup pelajaran

√

2

√

2

√

2
√

3

Jumlah

22

Persentase keberhasilan
Kategori

61.11%
Cukup

Observer,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS II
No.

Indikator Pengamatan

Skor Kemampuan
1

2

3

4

Jumlah

1 Keterampilan membuka pelajaran

√

3

2 Keterampilan bertanya dasar

√

3

3

Keterampilan menyajikan permasalahan atau
pertanyaan melalui CD pembelajaran

√

3

4

Keterampilan memanfaatkan media CD
pembelajaran

√

3

5

Keterampilan membimbing diskusi kelompok
berpasangan

√
√

6 Keterampilan mengelola kelas
7

Keterampilan membimbing presentasi hasil
kerja siswa

8 Keterampilan memberikan penguatan
9 Keterampilan menutup pelajaran

3

√

2

√

2
√

3

Jumlah

26

Persentase keberhasilan
Kategori

4

72.22%
Baik

Observer,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS III
No.

Indikator Pengamatan

Skor Kemampuan
1

2

3

4

Jumlah

1 Keterampilan membuka pelajaran

√

3

2 Keterampilan bertanya dasar

√

3

3

Keterampilan menyajikan permasalahan atau
pertanyaan melalui CD pembelajaran

4

Keterampilan memanfaatkan media CD
pembelajaran

5

Keterampilan membimbing diskusi kelompok
berpasangan

√
√

4

3
√

4

√

3

√

3

8 Keterampilan memberikan penguatan

√

3

9 Keterampilan menutup pelajaran

√

3

6 Keterampilan mengelola kelas
7

Keterampilan membimbing presentasi hasil
kerja siswa

Jumlah

29

Persentase keberhasilan
Kategori

80.56%
Baik

Observer,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006
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Rincian Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn
Melalui Model Think Pair Share (TPS) berbasis CD Pembelajaran
Siklus I
No.

Nama

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

ROP
M MN
ARN
AMM
AHH
AFM
AARP
AAM
ATN
AP
AH
ASA
AN
AMW
AP
AMM
AKB
ANF
BWA
CD
CDA
DAF
DAR
DM
DFU
DNS
DP
DOY
ENB
FP
FANA
HNW
HNI
IAH
ASMI
ARF
YAB
DS
Jumlah
Rata-rata

1

2

3

4

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
2
3
2
1
1
2
79
2.08

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
3
72
1.89

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
2
1
2
74
1.95

1
2
2
1
2
3
3
2
1
1
3
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
79
2.08

Indikator
5
6
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
3
2
3
2
2
2
2
3
3
2
3
1
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
2
1
1
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
82
83
2.16 2.18

7
1
1
2
2
1
1
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
88
2.32

8

9

1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
3
1
2
2
1
2
3
91
93
2.39
2.45
Observer,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006

Jumlah
12
12
13
13
15
20
22
21
20
20
18
21
22
21
20
20
23
22
23
20
20
14
20
21
23
24
22
23
20
22
23
23
23
19
18
13
14
21
741
2.17
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Siklus II
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nama

1

2

3

4

Indikator
5
6
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
4
3
2
4
4
2
2
2
2
2
3
4
1
3
2
3
3
1
2
3
4
4
3
3
4
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
3
2
3
4
3
4
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
3
3
3
4
3
4
4
3
2
3
4
3
4
3
2
3
3
4
3
3
2
2
3
4
3
3
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2

ROP
M MN
ARN
AMM
AHH
AFM
AARP
AAM
ATN
AP
AH
ASA
AN
AMW
AP
AMM
AKB
ANF
BWA
CD
CDA
DAF
DAR
DM
DFU
DNS
DP
DOY
ENB
FP
FANA
HNW
HNI
IAH
ASMI
ARF
YAB
DS

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

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

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

Jumlah

94

94

92

94

98

95

2.47

2.47

2.42

2.47

2.58

2.50

Rata-rata

7

8

Jumlah

9

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

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

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

13
13
13
14
17
23
28
21
25
22
18
26
26
28
22
19
27
23
25
24
23
15
21
22
28
33
23
29
24
28
28
27
30
21
18
12
17
24

96

96

91

850

2.53 2.53 2.39
Observer,

2.49

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006
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Siklus III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ROP
M MN
ARN
AMM
AHH
AFM
AARP
AAM
ATN
AP
AH
ASA
AN
AMW
AP
AMM
AKB

2
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
4
3
4
3
2
4

2
2
2
2
2
4
4
3
4
4
3
3
4
4
2
3
3

2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

Indikator
5
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
3
4
4
3
2
3
2
3
4
4
2
3
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
3
2
3
2
2
3
2
2
3
4

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

ANF
BWA
CD
CDA
DAF
DAR
DM
DFU
DNS
DP
DOY
ENB
FP
FANA
HNWa
HNI
IAH
ASMI
ARF
YAB
DS

3
3
3
3
2
2
2
3
4
2
4
3
3
4
4
3
4
2
2
3
3

3
4
3
3
2
3
3
4
4
2
3
2
3
4
3
4
3
3
2
3
4

4
4
3
3
3
3
3
4
3
2
4
4
4
3
4
3
3
2
2
2
4

3
3
4
4
2
3
2
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
2
3
3

2
4
4
3
3
2
3
4
4
2
3
3
4
2
4
4
3
3
2
3
3

Jumlah

112

116

115

112

Rata-rata

2.95

3.05

3.03

2.95

No.

Nama

1

2

3

4

7

8

Jumlah

9

2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
3
3
3
3
4
4

2
2
2
2
2
3
4
3
3
3
2
4
2
4
3
3
3

2
2
2
2
3
2
3
4
2
3
3
4
4
3
2
3
4

18
18
18
19
22
29
32
26
30
28
28
32
30
32
23
25
31

3
3
4
3
2
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
2
3
2
3
3

4
2
3
2
2
2
3
3
4
4
4
2
4
4
4
4
3
3
3
3
4

3
2
2
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
3
4
3
2
2
2
3

4
3
2
2
2
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4

29
28
28
26
21
24
27
33
35
25
33
27
32
31
32
32
27
24
19
25
31

117

117

117

111

113

1030

3.08

3.08

3.08 2.92 2.97
Observer,

3.01

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006

225

Data Hasil Belajar Siswa
KKM = 62
No.
Nama
1
ROP
2
M MN
3
ARN
4
AMM
5
AHH
6
AFM
7
AARP
8
AAM
9
ATN
10
AP
11
AH
12
ASA
13
AN
14
AMW
15
AP
16
AMM
17
AKB
18
ANF
19
BWA
20
CD
21
CDA
22
DAF
23
DAR
24
DM
25
DFU
26
DNS
27
DP
28
DOY
29
ENB
30
FP
31
FANA
32
HNW
33
HNI
34
IAH
35
ASMI
36
ARF
37
YAB
38
DS
Jumlah Tuntas
Jumlah Tidak Tuntas
Jumlah siswa

Siklus I
Nilai Keterangan
3.5
Tidak Tuntas
3.5
Tidak Tuntas
4.0
Tidak Tuntas
4.0
Tidak Tuntas
6.0
Tidak Tuntas
7.0
Tuntas
5.0
Tidak Tuntas
5.0
Tidak Tuntas
8.0
Tuntas
7.5
Tuntas
4.5
Tidak Tuntas
7.5
Tuntas
5.5
Tidak Tuntas
7.0
Tuntas
7.0
Tuntas
7.0
Tuntas
6.5
Tuntas
6.5
Tuntas
7.5
Tuntas
6.0
Tidak Tuntas
8.0
Tuntas
3.5
Tidak Tuntas
5.5
Tidak Tuntas
6.0
Tidak Tuntas
7.0
Tuntas
6.5
Tuntas
7.0
Tuntas
6.5
Tuntas
7.0
Tuntas
6.5
Tuntas
6.5
Tuntas
6.5
Tuntas
6.5
Tuntas
6.0
Tidak Tuntas
6.5
Tuntas
5.0
Tidak Tuntas
4.0
Tidak Tuntas
6.5
Tuntas
22
57,89%
16
42,11%
38

Nilai
5.0
4.0
4.0
6.0
6.5
7.5
6.0
6.5
8.5
8.0
5.5
8.5
6.5
7.5
7.5
6.5
7.0
7.0
7.5
6.5
8.0
5.5
6.0
6.0
5.5
7.5
7.5
6.5
7.5
6.0
7.0
6.5
7.0
6.5
7.0
5.5
5.5
6.5
25
13
38

Siklus II
Keterangan
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
65,79%
34,21%

Nilai
6.0
6.0
5.5
7.0
7.5
8.0
7.5
7.0
9.5
9.0
6.0
9.5
7.0
8.5
8.0
8.0
8.0
7.0
9.0
8.0
9.0
6.0
7.5
6.0
6.0
9.0
8.5
6.5
9.0
7.0
8.5
8.5
8.5
8.5
7.0
6.0
6.0
8.5
29
9
38

Siklus III
Keterangan
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
76,32%
23,68%

226

Observer,

Sri Yatmiji, S.Pd.SD
NIP. 19710617 199803 2 006
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Lampiran 4 : Dokumentasi

SDN Wonosari 02 Semarang

228

Siklus I

Guru melakukan apersepsi

Guru Menyampaikan tujuan pembelajaran

229

Guru menyampaikan pertanyaan

Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk memikirkan jawaban dari
permasalahan yang disampaikan guru

230

Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil pemikirannya masing-masing

Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan
siswa untuk mendiskusikan jawaban mereka yang paling benar atau paling
meyakinkan

231

Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam kerja kelompoknya

Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah di depan kelas

232

Siswa mengerjakan soal evaluasi

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil
pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan

233

Siklus II

Guru melakukan apersepsi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

234

Guru menyampaikan pertanyaan

Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk memikirkan jawaban dari
permasalahan yang disampaikan guru

235

Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil pemikirannya masing-masing

Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan
kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban

236

Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam kerja kelompoknya

Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah di depan kelas

237

Siswa mengerjakan soal evaluasi

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil
pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan

238

Siklus III

Guru melakukan apersepsi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

239

Guru menyampaikan pertanyaan

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban dari
permasalahan yang disampaikan guru

240

Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil pemikirannya masing-masing

Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan
kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban

241

Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam kerja kelompoknya

Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah di depan kelas

242

Siswa mengerjakan soal evaluasi

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil
pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan
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Lampiran 5 : Surat-surat Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
Gedung A 4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
telp : (024) 8660106

Nomor
Hal

: 4209/UN37.1.1/PP/2012
: Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala SD N Wonosari 02
Di Semarang
Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/ Tugas Akhir oleh
mahasiswa sebagai berikut:

Nama

: Ahmad Arfan Fauzi

NIM

: 1402408130

Prodi

: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Judul

: “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model Think Pair Share (TPS)
berbasis CD Pembelajaran Siswa Kelas IV-A SDN Wonosari 02 Semarang”

Waktu

: 22 November 2012 sampai 30 November 2012

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 22 November 2012
Dekan,

Drs. Hardjono, M.Pd
NIP 195108011979031007
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