PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PKn
MELALUI MODEL SIKLUS BELAJAR
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
PADA KELAS VA SD LAB SCHOOL UNNES

SKRIPSI
diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Oleh
IFA IKLASSIYAH
1401410192

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

i

PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: Ifa Iklassiyah

NIM

: 1401410192

Jurusan

: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Judul Skripsi

: Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model Siklus
Belajar berbantuan Media Video pembelajaran pada Kelas VA
Sd Lab School Unnes

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
bukan jiplakan karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat
atau tulisan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik
ilmiah.

Semarang, 24 April 2014

Ifa Iklassiyah
1401410192

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi atas nama Ifa Iklassiyah, NIM 1401410192 dengan judul
“Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model Siklus Belajar
berbantuan Media Video Pembelajaran pada Kelas VA SD Lab School Unnes’’
telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian
Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang pada :
hari

: Kamis

tanggal

: 24 April 2014

Semarang, 24 April 2014

Dosen Pembimbing

iii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui
Model Siklus Belajar berbantuan Media Video Pembelajaran pada Kelas VA SD
Lab School Unnes”, oleh Ifa Iklassiyah NIM 1401410192,telah dipertahankan di
hadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Semarang pada :
hari

:Senin

tanggal

:5 Mei 2014

Panitia Ujian Skripsi:
Sekretaris

Drs. Moch Ichsan, M.Pd.
NIP 195006121984031001

Penguji Utama

Drs. H. A. Zaenal Abidin, M.Pd.
NIP 195605121982031003
Penguji II

Penguji III

Drs. Isa Ansori, M.Pd.
NIP 19600820198703007

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS.Al Insyirah:6)
Man jadda wajada; siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan
apa yang diinginkan (Pepatah Arab)

PERSEMBAHAN
Karya kecil ini aku persembahkan kepada:

Kedua orangtuaku“Kundriyah dan Kustomo”
yang tanpa keduanya aku bukanlah apa-apa,

Ibunda Sri Estiningsih dan Ayahanda Mulyo Slamet
yang senantiasa mendukungku meraih cita-cita.

v

PRAKATA
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah
serta inayah-Nya, Skripsi yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn
melalui Model Siklus Belajar berbantuan Media Video pembelajaran pada Kelas
VA Sd Lab School Unnes” dapat peneliti selesaikan dengan optimal.Skripsi ini
merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Program Studi S1
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan.
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala
kerendahan hati, terima kasih penulis ucapkan kepada:
(1) Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum,Rektor Universitas Negeri Semarang
yang telah memberikan kesempatan kepada penelitiuntuk melanjutkan studi.
(2) Drs. Hardjono, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah
memberikan izin penelitian.
(3) Dra. Hartati, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah
memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
(4) Harmanto, S. Pd., M. Pd, DosenPembimbing

yang telah memberikan

bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
(5) Drs. H. A. Zaenal Abidin, M.Pd, Dosen Penguji Utama yang telah
memberikan bimbingan, arahan, dan kesempatan kepada penulis untuk
memaparkan hasil karya ini.
(6) Drs. Isa Ansori, M.Pd, Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan
bimbingan, arahan, dan kesempatan kepada penulis untuk memaparkan hasil
karya ini.
(7) Muhamad Taufiq, S.Pd, M.Pd, Kepala SD Lab School Unnes yang telah
memberikan izin penelitian.
(8) Muhammad Mukhlas, S.Pd, Guru Mata Pelajaran PKn kelas VA SD Lab
School Unnes yang bersedia menjadi kolaborator peneliti.
(9) Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

vi

“Tiada gading yang tak retak”.Skripsi ini telah peneliti susun sebaik
mungkin, tetapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan yang tidak disadari
oleh penulis. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan
demi kesempurnaan skripsi ini.
Demikian, besar harapan peneliti skripsi ini dapat memberikan manfaat
bagi semua pihak.

Semarang, 24 April 2014

Peneliti

vii

ABSTRAK

Iklassiyah, Ifa. 2014.Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model Siklus
Belajar berbantuan Media Video Pembelajaran pada Kelas VA SD Lab School
Unnes. Skripsi.Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:Harmanto, S.Pd, M.Pd.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang
mengemban misi nasional untuk mencerdaskan bangsa Indonesia melalui pendidikan
berbasis moral.Berdasarkan refleksi awal yang dilakukan, diketahui bahwa dalam
pembelajaran PKn yang berlangsung peran guru sebagai fasilitator kurang optimal,
minat siswa terhadap mata pelajaran PKn rendah, dan pemanfaatan media kurang
optimal.Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang masih rendah yaitu 17
dari 26 siswa belum mencapai KKM.
Memperhatikan beberapa kendala tersebut, peneliti ingin memperbaiki kualitas
pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan model siklus belajar yang
terdiri atas tahap pembangkitan minat, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan
evaluasi.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan model siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran dalam meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn pada kelas VA SD Lab School Unnes.Tujuan penelitian ini adalah
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran pada kelas VA SD Lab School Unnes.
Rancangan penelitian initerdiri dari 3 siklus dengan setiap siklus 1 kali
pertemuan. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas VASD Lab School Unnes.
Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa.Teknik pegumpulan data menggunakan tes dan nontes.Analisis data
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I diperoleh skor
25kategori baik, siklus II diperoleh skor 31 kategori sangat baik, dan siklus III
diperolehskor 34 kategori sangat baik. Skor rata-rata aktivitas siswa siklus I sebesar
26,8 kategori baik, siklus II diperoleh skor 29,5 kategori sangat baik, siklus III
diperoleh skor 31,2 kategori sangat baik. Hasil belajar pada siklus I rata-rata 77,8
kategori cukup dengan ketuntasan klasikal 73%, siklus II rata-rata 84 kategori baik
dengan ketuntasan klasikal 84%, siklus III rata-rata 88,07 kategori baik dengan
ketuntasan klasikal 88,46%.
Disimpulkanbahwa melalui penerapan model siklus belajar berbantuan media
video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn kelas VA SD
Lab School Unnes.Hendaknya model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran dapat diterapkan dalam setiap pembelajaran.
Kata kunci:Kualitas Pembelajaran PKn,Model Siklus Belajar, Video Pembelajaran.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan

bahwa

pendidikan

nasional

berfunngsi

mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pendidikan nasional
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (Mulyasa, 2014: 20).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006
disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan
peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten
untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak
dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil,
dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006:
271).
Pendidikan Kewarganegaraan menurut Zamroni dalam Taniredja (2013:2)
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adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga
masyarakat

berpikir

kritis

dan

bertindak demokratis, melalui

aktivitas

menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk
kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.
Sedangkan menurut Sunarso dkk (2008: 1) pendidikan kewarganegaraan
merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk
mencerdaskan bangsa Indonesia melalui pendidikan berbasis moral.
Penggunaan media dalam pembelajaran juga sangat perlu, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan
habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Jadi penggunaaan media dalam
pembelajaran PKn akan menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran.
Dalam rangka mepersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi
yang penuh tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang
berdasarkan kebutuhan yang nyata di lapangan. Untuk kepentingan tersebut
pemerintah melakukan penataan kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan tindak
lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang pernah diujicobakan pada
tahun 2004. (Mulyasa, 2014: 66). Kurikulum 2013 dilaksanakn secara terbatas
dan bertahap, mulai tahun ajaran 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam
pembelajaran, yaitu pendekatan ilmiah. Adapun langkah-langkah pembelajaran
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ilmiah dalam Permendikbud No. 81A Tahun 2013 meliputi mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunakasikan. Sehubungan
dengan hal tersebut peneliti akan memadukan komponen pembelajaran ilmiah
(scientific) dengan model pembelajaran yang akan digunakan untuk memecahkan
masalah.
Mata pelajaran PKn diajarkan di semua jenjang pendidikan formal. Adapun
tujuan mata pelajaran PKn yang termuat dalam standar isi (BSNP, 2006: 271)
yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (a) berpikir secara
kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (b)
berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi, (c)
berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lainnya, (d) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan
dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Pada kenyataannya tujuan mata pelajaran PKn tersebut belum tercapai oleh
guru di sekolah dasar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan temuan Depdiknas
(2007: 25) dalam naskah akademik kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran
PKn yang menunjukkan bahwa kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn
lebih pada kurangnya kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Khususnya
dalam mencari sumber, memilih dan mengorganisasikan materi sesuai tuntutan
Kompetensi Dasar. Lemahnya kualitas pembelajaran diakibatkan karena
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kurangnya sarana penunjang, seperti buku-buku, media, dan sarana penunjang
lainnya.
Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator melalui data observasi,
catatan lapangan dan data dokumen ditemukan masalah mangenai kualitas
pembelajaran PKn yang masih rendah di SD Lab School Unnes. Beberapa
masalah yang mempengaruhi rendahnya kualitas pembelajaran PKn yang terjadi
di kelas VA SD Lab School Unnes antara lain: 1) peran guru sebagai fasilitator
belum optimal, 2) rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran PKn sehingga
aktivitas siswa cenderung rendah, 3) pemanfaatan media kurang optimal.
Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan perolehan hasil belajar siswa
yang kurang optimal. Dari data dokumen nilai ulangan harian 1 dan ulangan
harian 2 siswa kelas VA SD Lab School Unnes pada semester 1 tahun ajaran
2013/2014 kemampuan siswa dalam mata pelajaran PKn masih rendah yakni
belum mencapai KKM (75). Dari 26 siswa kelas VA yang mendapat nilai kurang
dari 75 sebanyak 17 siswa atau 65,4%, sedangkan yang mendapatkan nilai 75 ke
atas hanya 9 siswa saja atau 34,6%, sehingga nilai rata-rata kelas ulangan harian
baru mencapai 69. Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran PKn yang
masih belum optimal tersebut merupakan masalah yang sangat penting dan
mendesak, sehingga perlu dicari alternatif pemecahan masalahnya untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di kelas VA SD Lab
School Unnes.
Memperhatikan permasalahan tersebut, peneliti dengan kolabolator yaitu
guru mata pelajaran PKn kelas VA berdiskusi untuk memperbaiki proses
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pembelajaran PKn dengan menggunakan salah satu model pembelajaran
kooperatif untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar
siswa, dan hasil belajar siswa, dengan menggunakan model pembelajaran siklus
belajar. Perbedaan mendasar antara model pembelajaran siklus belajar dengan
pembelajaran konvensional adalah guru lebih banyak bertanya daripada
memberitahu. Menurut Wena (2013: 170) siklus belajar merupakan pembelajaran
dengan pendekatan kontruktivis yang terdiri atas tahap (a) pembangkitan minat
(b) eksplorasi (c) penjelasan (d) elaborasi dan (e) evaluasi. Berdasarkan tahapan
dalam strategi siklus belajar seperti yang telah dipaparkan, diharapkan siswa tidak
hanya mendengar keterangan guru tetapi dapat berperan aktif untuk menggali,
menganalisis, mengevaluasi, pemahamannya terhadap konsep yang dipelajari.
Selain penerapan model siklus belajar, dalam penelitian ini juga digunakan
media pembelajaran

untuk meningkatkan

kualitas

pembelajaran. Media

pembelajaran merupakan wahana penyuluhan informasi belajar atau penyaluran
pesan berupa materi ajar dari guru kepada siswa sehingga siswa menjadi lebih
tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga terjadi proses belajar
mengajar yang optimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang
digunakan dalam penelitian ini adalah media video pembelajaran. Video dapat
menyajikan informasi, menggambarkan suatu proses dan tepat mengajarkan
keterampilan, menyingkat dan mengembangkan waktu serta dapat mempengaruhi
sikap. Hal ini dipengaruhi oleh ketertarikan minat, dimana tayangan yang
ditampilkan oleh media video dapat menarik gairah rangsang (stimulus) seseorang
untuk menyimak lebih dalam (J.E Kemp dalam Sukiman, 2012: 188). Video
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sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor.
Video memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau kejadian
sehingga dapat memperkaya pemaparan (Hamdani, 2011: 254). Kelebihan media
video pembelajaran menurut Sanaky (2011: 108) adalah: (a) menyajikan objek
belajar secara konkret atau pesan pembelajaran secara realistik, sehingga sangat
baik untuk menambah pengalaman belajar, (b) sifatnya yang audio visual,
sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan dapat menjadi pemacu atau
memotivasi pembelajar untuk belajar, (c) sangat baik untuk pencapaian tujuan
belajar psikomotorik, (d) dapat mengurangi kejenuhan belajar, terutama jika
dikombinasikan dengan teknik mengajar secara ceramah dan diskusi persoalan
yang ditayangkan, (e) menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang obyek
belajar yang dipelajari pembelajar, (f) portable dan mudah didistribusikan.
Hal ini didukung dengan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan
model siklus belajar dan media video pembelajaran. Hapsari (2013) menunjukkan
bahwa penerapan model siklus belajar berbantuan media audiovisual dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas
IVA SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang dalam mata pelajaran IPS.
Umam (2013) menunjukkan bahwa penerapan model learning cycle berbantuan
media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.
Purwaningtyas (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan
Pembelajaran IPS melalui Model Problem Based Learning (PBL) dengan Media
Video Pembelajaran pada Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang”
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menunjukkan bahwa model PBL dengan media video pembelajaran dalam
pembelajaran IPS dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS khususnya
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa.
Berdasarkan hasil diskusi dengan kolaborator serta dengan memperhatikan
hasil penelitian-penelitian dan pengkajian tentang kelebihan-kelebihan dari
penerapan model siklus belajar dan penggunaan media video pembelajaran di atas,
maka untuk memecahkan masalah pembelajaran PKn pada kelas VA SD Lab
School Unnes, tim peneliti menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa
serta meningkatkan keterampilan mengajar guru. Tim peneliti menggunakan salah
satu penerapan model pembelajaran kooperatif yaitu penerapan model siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran.
Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka akan dikaji melalui
penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn
melalui Model Siklus Belajar berbantuan Media Video Pembelajaran pada Kelas
VA SD Lab School Unnes”.

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, dapat
diketahui penyebab kurang berhasilnya proses pembelajaran PKn. Oleh karena itu
maka yang menjadi fokus perumusan masalah yang akan peneliti kemukakan
adalah: “Bagaimanakah penerapan model siklus belajar berbantuan media video
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pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada kelas VA SD
Lab School Unnes?”
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.
1) Bagaimanakah penerapan model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran
PKn kelas VA SD Lab School Unnes?
2) Bagaimanakah penerapan model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
kelas VA SD Lab School Unnes?
3) Bagaimanakah penerapan model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
PKn kelas VA SD Lab School Unnes?
1.2.2. Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah maka didapatkan alternatif pemecahan
masalah yaitu dengan menggunakan model

pembelajaran siklus belajar

berbantuan media video pembelajaran. Merujuk pada pendapat Wena (2013:170)
mengenai model siklus belajar dikolaborasikan dengan media video pembelajaran,
peneliti bersama kolaborator menetapkan langkah-langkah model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran sebagai berikut:
1. Guru membangkitkan minat dan keingintahuan siswa melaui penayangan
video yang sesuai dengan materi pembelajaran.
2. Siswa mengamati video yang ditayangkan guru (mengamati).
3. Siswa mengomentari isi video (menanya).
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4. Siswa membentuk kelompok dan berdiskusi dalam kelompok (mengumpulkan
informasi).
5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi (mengkomunikasikan).
6. Guru mengklarifikasi penjelasan siswa.
7. Siswa membuat kesimpulan atas materi pembelajaran (mengkomunikasikan).
8. Siswa mengerjakan soal dari guru (mengasosiasi).
9. Siswa mengoreksi jawaban bersama guru.

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan umum penelitian

ini adalah untuk meningkatkan

pembelajaran PKn menggunakan model model

kualitas

pembelajaran siklus belajar

berbantuan media video pembelajaran pada kelas VA SD Lab School Unnes.
Adapun tujuan penelitian tersebut dapat dirinci sebagai berikut.
1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran pembelajaran PKn
kelas VA SD Lab School Unnes.
2) Meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran dalam pembelajaran PKn kelas VA SD
Lab School Unnes.
3) Meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran dalam pembelajaran PKn kelas VA SD
Lab School Unnes.
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1.4. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat teoretis
dan praktis. Secara teoretis, model pembelajaran siklus belajar berbantuan media
video pembelajaran mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat
menjadi acuan teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan pembelajaran PKn. Selebihnya menambah hasanah bagi dunia
pendidikan. Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1.4.1. Bagi Guru
Implementasi model pembelajaran siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan guru mengenai
model siklus belajar dalam pembelajaran PKn. Memberikan pengetahuan dan
pengalaman pada guru mengenai penggunaan media audiovisual dalam
pembelajaran PKn. Memberikan inovasi pada guru mengenai penerapan model
siklus belajar yang menekankan partisipasi aktif siswa sehingga tugas guru di
kelas hanyalah sebagai fasilitator dan mediator. Dengan demikain dapat tercipta
iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
1.4.2. Bagi Siswa
Penerapan model

pembelajaran siklus belajar berbantuan media video

pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran
PKn, sehingga daya tarik siswa terhadap mata pelajaran PKn juga turut
meningkat. Meningkatkan aktivitas serta keterlibatan siswa dalam proses
pembelajaran PKn dan meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya dalam
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mata pelajaran PKn. Penerapan model pembelajaran siklus belajar berbantuan
media video pembelajaran juga melatih siswa untuk menjadi narasumber, menjadi
orang yang akan mempertahankan gagasannya secara ilmiah dan orang yang bisa
mandiri serta menjadi orang yang bisa dipercaya. Semua kegiatan pembelajan
akan kembali kepada pencapaian ranah pembelajaran yaitu ranah sikap, ranah
kognitif dan ranah keterampilan.
1.4.3. Bagi Sekolah
Penerapan model

pembelajaran siklus belajar berbantuan media video

pembelajaran dalam lingkungan sekolah dapat menumbuhkan kerja sama antar
guru yang berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah serta dapat
memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, sehingga
mutu sekolah dapat meningkat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. KAJIAN TEORI
2.1.1. Kualitas Pembelajaran
2.1.1.1. Belajar
Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang
ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan
kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga
merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu (Sudjana dalam
Rusman, 2012: 92). Dalam pengertian lain belajar ialah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Sedangkan Suprijono (2011: 4) menyatakan
bahwa belajar adalah perubahan perilaku, proses dan juga merupakan suatu
bentuk pengalaman.
Menurut Sardiman (2011: 20) belajar itu senantiasa merupakan perubahan
tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan
membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Selain itu,
belajar akan lebih baik jika subjek belajar mengalami atau melakukannya. Jadi
tidak bersifat verbalistik. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya
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merupakan rangsangan-rangsangan individu yang dikirim padanya oleh
lingkungan (Hamdani, 2011: 22).
Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu yang dihasilkan
dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang
mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan, yang dapat ditunjukkan
dalam berbagai bentuk seperti perubahan, pengetahuan, pemahaman, tingkah laku,
keterampilan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang ada pada diri individu
yang sedang belajar.
2.1.1.2. Pembelajaran
Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu ada lima jenis interaksi
yang dapat berlangsung dalam proses belajar dan pembelajaran, yaitu: 1) interaksi
antara pendidik dengan peserta didik; 2) interaksi antara sesama peserta didik atau
antar sejawat; 3) interaksi peserta didik dengan nara sumber; 4) interaksi peserta
didik bersama penididik dengan sumber belajar yang sengaja dikembangkan; dan
5) interaksi peserta didik bersama pendidik dengan lingkungan sosial dan alam
(Miarso dalam Rusman 2012: 93).
Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa.
komunikasi pada proses pembelajaran adalah siswa, sedangkan komunikatornya
adalah guru dan siswa. Jika siswa menjadi komunikator terhadap siswa lainnya
dan guru sebagai fasilitator, akan terjadi proses interaksi dengan kadar
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pembelajaran yang tinggi. Seorang guru harus menyadari bahwa proses
komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar, bahkan proses komunikasi dapat
menimbulkan kebingungan, salah pengertian bahkan salah konsep. Kesalahan
komunikasi bagi seorang guru akan dirasakan oleh siswanya sebagai penghambat
pembelajaran (Hamdani, 2011: 72).
Pembelajaran merupakan suaatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen
yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan,
materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus
diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi
dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi peserta didik dengan
guru, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara
tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.
Didasari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran
dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran (Rusman,
2012: 93).
Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran merupakan seperangkat usaha yang dilakukan secara sadar oleh
guru untuk membantu siswa atau peserta didik agar memperoleh kemudahan
dalam belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Usaha tersebut
adalah adanya proses interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa,
siswa dengan sumber belajar yang harus direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan
diawasi agar terlaksana dengan baik.
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2.1.1.3 Kualitas Pembelajaran
Kualitas pembelajaran artinya

mempersoalkan bagaimana kegiatan

pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan
luaran yang baik pula (Uno, 2012: 153). Etzioni dalam Hamdani (2011: 194)
berpendapat bahwa kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan.
Secara defininif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tigkat keberhasilan dalam
mencapai tujuan atau sasarannya. Kualitas pembelajaran atau efektivitas belajar
adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran seni.
Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan
serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran.
Dalam mencapai efektivitas belajar ini, UNESCO (1996) menetapkan empat
pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola
dunia pendidikan, yaitu : (1) belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, (2)
belajar untuk menguasai keterampilan, (3) belajar untuk hidup bermasyarakat, (4)
belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (Hamdani, 2011: 194).
Menurut Depdiknas (2004: 7) indikator kualitas pembelajaran dapat di lihat antara
lain dari perilaku pembelajaran guru, perilaku siswa atau aktivitas siswa, dampak
belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan
sistem pembelajaran.
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa kualitas
pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran
yang menunjukkan seberapa tinggi kualitas interaksi pengajar dengan peserta
didik dalam proses pembelajaran guna mencapai peningkatan pengetahuan dan
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keterampilan serta pengembangan sikap peserta didik. Kualitas pembelajaran
indikatornya meliputi perilaku guru, dampak belajar siswa, aktivitas siswa, iklim
pembelajaran, media pembelajaran dan materi pembelajaran. Dalam penelitian
ini, peneliti membatasi indikator kualitas pembelajaran dalam tiga variabel sesuai
dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa
dan hasil belajar.
2.1.1.3.1 Keterampilan Guru
Keterampilan

dasar

mengajar

(teaching

skills),

merupakan

suatu

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan
keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar
pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan
khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk
melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional
(Rusman, 2012: 67).
Menurut hasil penelitian Turney (dalam Anitah, 2011: 7.2-8.63) terdapat
delapan keterampilan dasar mengajar yang dianggap berperan penting dalam
menentukan keberhasilan pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar guru secara
aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan
mengajar, yakni:
a. Keterampilan Membuka Pelajaran
Keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan
dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Membuka pelajaran
adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan
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pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental maupun
perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut
akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar.
Komponen membuka pelajaran adalah sebagai berikut: a) Menarik perhatian
siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan pola interaksi
pembelajaran yang bervariasi; b) Menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan
keantusiasan, menimbulkan

rasa ingin

tahu, mengemukakan

ide yang

bertentangan, dan memperhatikan minat atau interes siswa; c) Memberi acuan
melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan tujuan pembelajaran dan batasbatas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan
masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan beberapa pertanyaan; d)
Memberikan apersepsi sehingga materi yang dipelajari merupakan satu kesatuan
yang utuh yang tidak terpisah-pisah.
b. Keterampilan Menutup Pelajaran
Keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan yang berkaitan
dengan usaha guru dalam mengakhiri pembelajaran. Komponen menutup
pembelajaran yaitu: a) meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan
merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan; b) menilai atau melakukan
evaluasi antara lain dengan cara tanya jawab lisan, mendemonstrasikan
keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, menyatakan pendapat
tentang masalah yang dibahas, dan memberikan soal tertulis; c) member tindak
lanjut.
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c. Keterampilan Bertanya
Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan bertanya cukup mendominasi kelas.
Kegiatan bertanya dilakukan oleh guru, tidak hanya bertujuan untuk memperoleh
informasi, tetapi juga untuk meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dengan
siswa dan antara siswa dengan siswa.
Komponen-komponen keterampilan bertanya meliputi: 1) keterampilan
bertanya dasar, meliputi: pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat,
pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu
berpikir, pemberian tuntunan; 2) keterampilan bertanya lanjut, meliputi:
pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan
pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, peningkatan terjadinya interaksi.
Prinsip-prinsip pokok keterampilan bertanya yang harus diperhatikan guru
antara lain: 1) kehangatan dan keantusiasan; 2) menghindari hal-hal berikut:
mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan
sendiri, mengajukan pertanyaan ganda, menentukan siswa yang akan menjawab
pertanyaan; 3) memberikan waktu berpikir; 4) mempersiapkan pertanyaan pokok
yang akan diajukan; 5) menilai pertanyaan yang telah diajukan.
d. Keterampilan Memberi Penguatan
Penguatan adalah respons yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan
yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya
perilaku/perbuatan yang dianggap baik tersebut.
Dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran, tujuan memberi penguatan
adalah untuk: 1) meningkatkan perhatian siswa; 2) membangkitkan dan
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memelihara motivasi siswa; 3) memudahkan siswa belajar; 4) mengontrol dan
memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku yang
positif; 5) menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa; 6) memelihara iklim kelas
yang kondusif.
Komponen-komponen keterampilan dalam memberikan penguatan antara
lain: 1) penguatan verbal, berupa komentar, pujian, dukungan, pengakuan; 2)
penguatan non verbal, meliputi: mimik dan gerak badan, gerak mendekati,
sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, pemberian symbol atau benda; 3)
penguatan tak penuh.
e. Keterampilan Mengadakan Variasi
Sejalan dengan kehidupan sehari-hari, variasi sangat diperlukan dalam
kegiatan pembelajaran. Variasi di dalam kegiatan pembelajaran bertujuan antara
lain untuk hal-hal berikut: 1) menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar; 2)
meningkatkan motivasi siswa dalam melaksanakn sesuatu; 3) mengembangkan
keinginan siswa untuk mengetahui dan menyelidiki hal-hal baru; 4) melayani
gaya

belajar

siswa

yang

beraneka

ragam;

5)

meningkatkan

kadar

keaktifan/keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran.
Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi adalah sebagai
berikut: 1) variasi dalam gaya mengajar, meliputi: variasi suara, pemusatan
perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan mimik,
perubahan dalam posisi guru; 2) variasi pola interaksi dan kegiatan; 3) variasi
pengguanaan alat bantu pembelajaran.
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f. Keterampilan Menjelaskan
Tujuan pemberian penjelasan adalah: 1) membantu siswa memahami
berbagai konsep, hokum, dalil dan sebagainya secara objektif dan benar; 2)
membimbing siswa menjawab pertanyaan ‘mengapa’ yang muncul dalam proses
pembelajaran; 3) meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai
masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis; 4) mendapatkan balikan dari
siswa tentang tingkat pemahamannya terhadap konsep yang dijelaskan dan untuk
mengatasi salah pengertian; 5) memberi kesempatan kepada siswa untuk
menghayati proses penalaran dalam menyelesaikan ketidakpastian.
Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan adalah sebagai
berikut: 1) keterampilan merencanakan penjelasan, terutama berkenaan dengan isi
pesan atau materi pembelajaran yang akan dijelaskan dan yang berkaitan dengan
siswa sebagai penerima pesan; 2) penyajian suatu penjelasan, dapat dilakukan
dengan memperhatikan kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian
tekanan, penggunaan balikan.
g. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Di dalam kegiatan pembelajaran,, diskusi kelompok kecil harus memenuhi
beberapa syarat, yaitu: 1) melibatkan kelompok, yang anggotanya berkisar antara
3-9 orang; 2) berlangsung dalam situasi tatap muka yang informal; 3) mempunyai
tujuan yang mengikat anggota kelompok sehingga terjadi kerja sama untuk
mencapainya; 4) berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju
kepada tercapainya tujuan kelompok.
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Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi
kelompok, yaitu: 1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; 2)
memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam memimpin
diskusi seorang guru perlu memperjelas atau menguraikan permasalahan,
meminta komentar siswa, dan menguraikan gagasan siswa dengan memberikan
informasi tmbahan agar kelompok peserta diskusi memperoleh pengertian yang
jelas; 3) menganalisis pandangan siswa; 4) meningkatkan urunan siswa; 5)
menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi; 6) menutup diskusi.
h. Keterampilan Mengelola Kelas
Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru untuk
mengembalikan kondisi belajar yang terganggu kea rah kondisi belajar yang
optimal.
Komponen-komponen dalam mengelola kelas adalah sebagai berikut: 1)
keterampilan

yang

bersifat

preventif,

meliputi:

menunjukkan

sikap

tanggap,membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan
petunjuk yang jelas, menegur, member penguatan; 2) keterampilan yang bersifat
represif, meliputi: memodifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok.
Di samping dua jenis keterampilan tersebut, hal lainnya yang perlu
diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan kelas adalah kehangatan dan
keantusiasan guru dalam menciptakan iklim kelas yang menyenangkan, kata-kata
dan tindakan guru yang dapat menggugah siswa untuk belajar dan berperilaku
baik akan mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang,
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penggunaan variasi dalam mengajar dapat mengurangi terjadinya gangguan,
keluwesan guru dalam kegiatan pembelajaran dapat mencegah munculnya
gangguan.
i.

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan
Kegiatan kelompok kecil dan perorangan memungkinkanguru memberikan

perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Guru dapat membantu
siswa sesuai dengan kebutuhan. Dari pihak siswa, belajar dalam kelompok kecil
dan perorangan memungkinkan mereka meningkatkan keterlibatannya dalam
kegiatan pembelajaran.
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Rusman (2012: 77) menyebutkan
bahwa pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk
memenuhi kebutuhan interes siswa. Walaupun untuk kondisi pendidikan di
Indonesia sangat jarang dilakukan. Namun pada hakikatnya guru dapat
melakukannya, biarpun pembelajaran dilakukan secara klasikal, namun sentuhan
tetap individual. Guru dapat melakukan variasi, bimbingan, dan penggunaan
media

pembelajaran

dalam

rangka

memberikan

kebutuhan

individual.

Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya
terbatas, yaitu antara dua sampai delapan orang untuk kelompok kecil, dan
seorang untuk perorangan.
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdiri dari 4
komponen pokok, yaitu: 1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi;
2) keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; 3) keterampilan
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membimbing dan memudahkan belajar; 4) keterampilan merencanakan dan
melakukan kegiatan pembelajaran.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses
pembelajaran, guru harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan
dasar mengajar guru tersebut terdiri dari 9 keterampilan, yaitu keterampilan
membuka pelajaran, keterampilan menutup pelajaran, keterampilan bertanya,
keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan
menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan
mengelola kelas, serta keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
2.1.1.3.2 Aktivitas Belajar Siswa
Thomas M. Risk (dalam Rohani, 2010: 7-8) menyebutkan bahwa mengajar
adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri diperoleh
jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya.
Belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik
maupun psikis. Aktifitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan,
membuat

sesuatu,

bermain

ataupun

bekerja,

tidak

hanya duduk

dan

mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta didik yang memiliki aktivitas
psikis adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak
berfungsi dalam rangka pengajaran.
Dua aktivitas (psikis dan fisik) memang harus dipandang sebagai hubungan
yang erat. Piaget (dalam Rohani, 2010: 8) berpendapat bahwa “Seorang anak
berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa berbuat anak tidak berpikir. Agar ia berpikir
sendiri (aktif) ia harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri”. Berpikir pada
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taraf verbal baru timbul setelah individu berpikir pada taraf perbuatan. Seprang
guru hanya dapat menyajikan dan menyediakan bahan pelajaran, peserta didiklah
yang mengolah dan mencernanya sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan
latar belakangnya.
Aktivitas dalam belajar itu perlu karena pada prinsipnya belajar adalah
berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak
ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip
asas

yang sangat

penting didalam

interaksi belajar-mengajar. Sebagai

rasionalitasnya hal ini juga mendapatkan pengakuan dari berbagai ahli pendidikan
(Sardiman, 2011: 95).
Paul B.Diedrich (dalam Rohani, 2010: 10) setelah mengadakan penyelidikan, nyimpulkan terdapat 177 macam kegiatan pesrta didik yang meliputi aktivitas
jasmani dan aktivitas jiwa, antara lain sebagai berikut:
a. Visual Activities, membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan,
pekerjaan orang lain, dan sebagainya.
b. Oral Activities, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,

diskusi, interupsi, dan

sebagainya.
c. Listening Activities, mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik,
pidato, dan sebagainya.
d. Writing Activities, menulis: cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin,
dan sebagainya.
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e. Drawing Activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola, dan
sebagainya.
f. Motor Activities, melakukan percobaan, membuat konstruksi, model
mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya.
g. Mental Activities, sebagi contoh

misalnya, menanggapi, mengingat,

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan,
dan sebagainya.
h. Emotional Activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup, dan sebagainya.
Aktivitas-aktivitas tersebut tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam setiap
aktivitas motorik terkandung aktivitas mental disertai oelh perasaan tertentu, dan
seterusnya. Pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang diupayakan.
Segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan (mendengar, melihat,
dan sebagainya) sendiri dan pengalaman sendiri. Jiwa itu dinamis, memiliki
energi sendiri, dan dapat menjadi aktif sebab didorong oleh kebutuhan-kebutuhan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran
perlu adanya aktivitas belajar siswa karena tanpa aktivitas proses belajar tidak
mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas belajar siswa ini terdiri dari visual
activities, oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities,
motor activities, mental activities, dan emotional activities.
2.1.1.3.3 Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara menyeluruh bukan hanya
pada satu aspek saja tetapi terpadu secara utuh (Anitah, 2009: 2.19). Guru harus
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memperhatikan secara seksama agar perilaku tersebut dapat dicapai sepenuhnya
oleh siswa. Perwujudan hasil belajar akan selalu berkaitan dengan kegiatan
evaluasi pembelajaran sehingga diperlukan adanya teknik dan prosedur evaluasi
belajar yang dapat menilai secara efektif proses dan hasil belajar.
Benyamin Bloom (dalam Sudjana, 2013: 22) mengklasifikasikan hasil
belajar secara garis besar membaginya ke dalam tiga ranah, yakni ranah kognitif,
ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya Uno (2013: 56) menjelaskan
ketiga ranah tersebut sebagai berikut.
a. Ranah Kognitif
Ranah kognitif adalah ranah yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan
dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat
yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri dari enam tingkatan
yang secara hierarkis berurut dari yang paling rendah (pengetahuan) sampai ke
yang paling tinggi (evaluasi) dan dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Tingkat pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan seseorang dalam
menghafal, mengingat kembali, atau mengulang kembali pengetahuan yang
pernah diterimanya.
2) Tingkat

pemahaman

(comprehension),

diartikan

sebagai

kemampuan

seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan
sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.
3) Tingkat penerapan (application), diartikan sebagai kemampuan seseorang
dalam menggunakan pengetahuan untuk memecahkan berbagai masalah yang
timbul dalam kehidupan sehari-hari.
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4) Tingkat analisis (analysis), yaitu sebagai kemampuan seseorang dalam
merinci dan membandingkan data yang rumit serta mengklasifikasi menjadi
beberapa kategori dengan tujuan agar dapat menghubungkan dengan data-data
yang lain.
5) Tingkat sintesis (synthesis), yakni sebagai kemampuan seseorang dalam
mengaikan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada
sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh.
6) Tingkat evaluasi (evaluation), yakni sebagai kemampuan seseorang dalam
membut perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau
pengetahuan yang dimiliki.
Adapun indikator hasil belajar kognitif yang akan dicapai dalam penelitian
ini adalah: (1) menjelaskan pengertian keputusan, (2) membedakan keputusan
pribadi dan keputusan bersama, (3) mengidentifikasi hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam pengambilan keputusan bersama, (4) menyebutkan bentuk
keputusan bersama, (5) membedakan musawarah dengan voting, (6) menyebutkan
contoh pelaksanaan keputusan bersama, (7) menjelaskan pentingnya mematuhi
hasil keputusan bersama, (8) mengidentifikasi manfaat penggunaan asas
kekeluargaan dalam melaksanakan keputusan bersama.
b. Ranah Afektif
Ranah afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai
interest, apresiasi (penghargaan), dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkat afektif
ini ada lima, dari yang paling sederhana ke yang kompleks adalah sebagai berikut.
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1) Kemauan menerima, merupakan keinginan untuk memperhatikan suatu gejala
atau rancangan tertentu, seperti keinginan membaca buku, mendengar musik
atau bergaul dengan orang yang mempunyai ras berbeda.
2) Kemauan menanggapi, merupakan kegiatan yang menunjuk pada partisipasi
aktif dalam kegiatan tertentu, seperti menyelesaikan tugas terstruktur, menaati
peraturan, mengikuti diskusi kelas, menyelesaikan tugas di laboratorium, atau
menolong orang lain.
3) Berkeyakinan, merupakan kemauan menerima sistem nilai tertentu pada diri
individu. Seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, apresiasi
(penghargaan) terhadap sesuatu, sikap ilmiah atau kesungguhan (komitmen)
untuk melakukan suatu kehidupan social.
4) Mengorganisasi, yaitu berkenaan dengan penerimaan terhadap berbagai sistem
nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang lebih
tingggi. Seperti menyadari pentingnya keselarasan antara hak dan tanggung
jawab, bertanggung jawab terhadap hal yang telah dilakukan, memahami dan
menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri atau menyadari peranan
perencanaan dalam memecahkan suatu permasalahan.
5) Pembentukan pola, pada taraf ini individu yang sudah memiliki sistem nilai
selalu menyelaraskan perilakuknya sesuai dengan sistem nilai yang
dipegangnya. Seperti bersikap objektif terhadap segala hal.
Indikator hasil belajar afektif dalam penelitian ini adalah: (1) mengamati
video pembelajaran, (2) menjawab pertanyaan guru, (3) bekerja dalam diskusi
kelompok, (4) mendengarkan penjelasan guru, (5) menghargai prestasi belajar

29

siswa yang lain, dan (6) mengikuti kegiatan akhir pembelajaran. Adapun
indikator-indikator tersebut telah termuat dalam indikator aktivitas siswa yang
diamati dalam penelilitan ini.
c. Ranah Psikomotorik
Simson (dalam Uno, 2013: 60) menyebutkan bahwa domain psikomotorik
meliputi enam domain mulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu persepsi
sampai pada tingkat keterampilan tertinggi yaitu penyesuaian dan keaslian.
1) Persepsi, berkenaan dengan penggunaan indera dalam melakukan kegiatan .
seperti mengenal kerusakan mesin dari suaranya yang sumbang atau
menghubungkan suara music dengan tarian tertentu.
2) Kesiapan, perilaku persiapan atau kesiapan untuk kegiatan atau pengalaman
tertentu. Termasuk di dalamnya mental set (kesiapan mental), physical set
(kesiapan fisik) atau emotional set (kesiapan emosi dan perasaan) untuk
melakukan suatu tindakan.
3) Gerakan terbimbing, adalah gerakan yang berada pada tingkat mengikuti suatu
model dan ia lakukan dengan cara meniru model tersebut dengan cara
mencoba sampai dapat menguasai benar gerakan itu.
4) Gerakan terbiasa, adalah berkenaan dengan penampilan respons yang sudah
dipelajari dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga gerakan yang ditampilkan
menunjukkan suatu kemahiran. Seperti menulis halus, menari atau
mengatur/manata laboratorium.
5) Gerakan kompleks, adalah suatu gerakan yang berada pada tingkat
keterampilan yang tinggi. Ia dapat menampilkan suatu tindakan motorik yang
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menuntut pola tertentu dengan tingkat kecermatan dan atau keluwesan serta
efisiensi yang tinggi.
6) Penyesuaian keaslian, pada tingkat ini individu sudah berada pada tingkat
yang terampil sehingga ia sudah dapat menyesuaikan tindakannya untuk
situasi-situasi yang menuntut persyaratan tertentu. Individu sudah dapat
mengembangkan tindakan atau keterampilan baru untuk memecahkan
masalah-masalah tertentu.
Indikator hasil belajar psikomotorik dalam penelitian ini adalah: (1)
mengikuti kegiatan awal pembelajaran, (2) berkelompok untuk melakukan
diskusi, dan (3) melaporkan hasil diskusi. Adapun indikator-indikator tersebut
telah termuat dalam indikator aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini.
Menurut Anitah, dkk. (2011: 2.19) hasil belajar merupakan kulminasi dari
suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi
dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar harus menunjukan suatu perubahan
tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang bersifat menetap,
fungsional, positif, dan disadari. Bentuk perubahan tingkah laku harus
menyeluruh secara komprehensif sehingga menunjukkan perubahan tingkah laku.
Dari uraian-uraian diatas mengenai hasil belajar, maka dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan
perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas materi yang diberikan
dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar terdiri dari tiga domain yaitu ranah
afektif, ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Adapun indikator hasil belajar
siswa yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:
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a. Ranah Kognitif: (1) menjelaskan pengertian keputusan, (2) membedakan
keputusan pribadi dan keputusan bersama, (3) mengidentifikasi hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan bersama, (4) menyebutkan
bentuk keputusan bersama, (5) membedakan musawarah dengan voting, (6)
menyebutkan contoh pelaksanaan keputusan bersama, (7) menjelaskan
pentingnya mematuhi hasil keputusan bersama, (8) mengidentifikasi manfaat
penggunaan asas kekeluargaan dalam melaksanakan keputusan bersama.
b. Ranah afektif: (1) mengamati video pembelajaran, (2) menjawab pertanyaan
guru, (3) bekerja dalam diskusi kelompok, (4) mendengarkan penjelasan guru,
(5) menghargai prestasi belajar siswa yang lain, dan (6) mengikuti kegiatan
akhir pembelajaran.
c. Ranah psikomotorik: (1) mengikuti kegiatan awal pembelajaran, (2)
berkelompok untuk melakukan diskusi, dan (3) melaporkan hasil diskusi.
2.1.2. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar
2.1.2.1. Pengertian PKn
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami
dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga
negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945 (BNSP, 2006 :271).
Pendidikan Kewarganegaraan menurut Zamroni (dalam Taniredja, 2013: 2)
adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga
masyarakat

berpikir

kritis

dan

bertindak demokratis, melalui

aktivitas
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menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk
kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.
Sedangkan menurut Sunarso dkk (2008: 1) pendidikan kewarganegaraan
merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk
mencerdaskan bangsa Indonesia melalui pendidikan berbasis moral.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan
mata pelajaran yang memuat tentang kewarganegaraan khususnya mengenai hak,
kewajiban dan perilaku dalam berbangsa dan bernegara.
2.1.2.2.Tujuan PKn di Sekolah Dasar
PKn di SD/MI bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan berikut
(BSNP, 2006: 271).
a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
Kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan
bangsabangsa lainnya.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.
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2.1.2.3. Ruang Lingkup PKn di Sekolah Dasar
Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 (dalam Winataputra, 2011:
1.17) ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk
pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek 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, tata
tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan
daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim
hukum dan peradilan nasional, dan hukum dan peradilan internasional.
c. Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM,
kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
d. Kebutuhan warganegara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai
warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan rnengeluarkan
pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan
warga negara.
e. Konstitusi Negara, meliputi proklamasi kemerdekaañ dan konstitusi yang
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan
dasar negara dengan konstitusi.
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f. Kekuasan 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 demokrasi.
g. Kedudukan Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara,
pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila
sebagai ideologi terbuka.
h. Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan
organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.
2.1.3. Model Pembelajaran Siklus Belajar
2.1.3.1. Model Pembelajaran
Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran yang
digunakan sebagai pola untuk menyusun kurikulum, mengatur materi, memberi
petunjuk kepada guru kelas dan merencanakan pembelajaran. Menurut Arends
(dalam Suprijono 2011: 45-46), model pembelajaran mengacu pada pendekatan
yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahaptahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan
kelas.
Fungsi model pembelajaran menurut Joyce (dalam Suprijono 2011: 46)
adalah membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterangan, cara
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berfikir, mengekspresikan ide dan sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.
Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus, yaitu: (1) rasional
teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya; (2)
landasan tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang
akan dicapai); (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut
dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan
agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur dalam Trianto
2007:6).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
merupakan suatu rencana atau pola tindakan yang akan dilakukan oleh guru dan
siswa selama proses pembelajaran yang didalamnya ada kegiatan timbal balik
antara guru dan siswa sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber belajar yang ada, sehingga
pembelajaran dapat berlangsung optimal.
2.1.3.2. Model Pembelajaran Siklus Belajar
Siklus belajar merupakan pembelajaran dengan pendekatan kontruktivis
yang pada mulanya terdiri atas tiga tahap, yaitu (a) eksplorasi, (b) pengenalan
konsep, (c) penerapan konsep. Pada proses selanjutnya, tiga tahap siklus tersebut
mengalami pengembangan. Tiga siklus tersebut saat ini dikembangkan menjadi
lima tahap (Lorsbach dalam Wena, 2013: 171) yang terdiri atas tahap (a)
pembangkitan minat (b) eksplorasi (c) penjelasan (d) elaborasi dan (e) evaluasi.
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Adapun tahap-tahap pembelajaran model siklus belajar dapat dirinci sebagai
berikut.
a. Pembangkitan Minat
Tahap pembangkitan minat merupakan tahap awal dari siklus belajar. Pada
tahap ini, guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat dan
keingintahuan siswa tentang topic yang akan diajarkan. Hal ini dilakukan dengan
cara mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-hari
(yang berhubungan dengan topik bahasan). Dengan demikian, siswa akan
memberikan respons/jawaban, kemudian jawaban siswa tersebut dapat dijadikan
pijakan oleh guru untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang pokok
bahasan . Kemudian guru perlu melakukan identifikasi ada/tidaknya kesalahan
konsep pada siswa. Dalam hal ini guru harus membangun keterkaitan/perikatan
antara pengalaman keseharian siswa dengan topik pembelajaran yang akan
dibahas.
b. Eksplorasi
Eksplorasi merupakan tahap ke-dua model siklus belajar. Pada tahap
eksplorasi dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 2-4 siswa, kemudian diberi
kesepatan untuk bekerjasama dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran langsung
dari guru. Dalam kelompok ini siswa didorong untuk menguji hipotesis dan atau
membuat hipotesis baru, mencoba alternatif pemecahannya dengan teman
sekelompok, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide atau pendapat
yang berkembang dalam diskusi. Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator
dan motivator. Pada dasarnya tujuan tahap ini adalah mengecek pengetahuan yang
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dimiliki siswa apakah sudah benar, masih salah, atau mungkin sebagian salah,
sebagian benar.
c. Penjelasan
Penjelasan merupakan tahap ke-tiga siklus belajar. Pada tahap penjelasan,
guru dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan suatu konsep dengan
kalimat/pemikiran sendiri, meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan
antarsiswa atau guru. Dengan adanya diskusi tersebut, guru memberi definisi dan
penjelasan tentang konsep yang dibahas, dengan memakai penjelasan siswa
terdahulu sebagai dasar diskusi.
d. Elaborasi
Elaborasi merupakan tahap ke-empat siklus belajar. Pada tahap elaborasi
siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi
baru atau konteks yang berbeda. Dengan demikian, siswa akan dapat belajar
secara bermakna, karena telah dapat menerapkan/mengaplikasikan konsep yang
baru dipelajarinya dalam situasi baru. Jika tahap ini dapat dirancang dengan baik
oleh guru maka motivasi belajar siswa akan meningkat. Meningkatnya motivasi
belajar siswa tentu dapat mendorong peningkatan hasil belajar siswa.
e. Evaluasi
Evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus belajar. Pada tahap evaluasi,
guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam menerapkan
konsep baru. Siswa dapat melakukan evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan
terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan
yang diperoleh sebelumnya. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan guru sebagai bahan
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evaluasi tentang proses penerapan metode siklus belajar yang sedang diterapkan,
apakah sudah berjalan dengan sangat baik, cukup baik, atau masih kurang.
Demikian pula melaui evaluasi diri, siswa akan dapat mengetahui kekurangan atau
kemajuan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan.
Langkah pembelajaran secara operasional kegiatan guru dan siswa selama
proses pembelajaran didalam kelas menggunakan model siklus belajar menurut
Wena (2013: 173-175) adalah sebagai berikut.
Tabel 2.1
Kegiatan Guru dan Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran
Menggunakan Model Siklus Belajar Menurut Wena
No.
1.

2.

Tahap Siklus
Belajar
Tahap
pembangkitan
minat

Tahap
Eksplorasi

Kegiatan guru

Kegiatan Siswa

Membangkitkan minat dan
keingintahuan (curiosity)
siswa.
Mengajukan pertanyaan
tentang proses faktual
dalam kehidupan seharihari (yang berhubungan
dengan topik bahasan).
Mengaitkan topik yang
dibahas dengan
pengalaman siswa.
Mendorong siswa untuk
mengingat pengalaman
sehari-harinya dan
menunjukkan
keterkaitannya dengan
topik pembelajaran yang
sedang dibahas.
Membentuk kelompok,
memberi kesempatan untuk
bekerja sama dalam
kelompok kecil secara
mandiri.
Guru berperan sebagai
fasilitator.

Mengembangkan minat/
rasa ingin tahu terhadap
topik bahasan
Memberikan respon
terhadap pertanyaan guru.

Berusaha mengingat
pengalaman sehari-hari
dan menghubungkan
dengan topik
pembelajaran yang akan
dibahas.

Membentuk kelompok
dan berusaha bekerja
dalam kelompok.

Membuat prediksi baru.
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Mendorong siswa untuk
menjelaskan konsep
dengan kalimatnya sendiri.

3.

4.

5.

Tahap
penjelasan

Meminta bukti dan
klarifikasi penjelasan
siswa, mendengar secara
kritis penjelasan
antarsiswa.
Memberi definisi dan
penjelasan dengan
memakai penjelasan siswa
terlebih dahulu sebagai
dasar diskusi.
Mendorong siswa untuk
menjelaskan konsep
dengan kalimat sendiri.
Meminta bukti dan
klarifikasi penjelasan.

Mendengar secara kritis
penjelasan antarsiswa atau
guru.
Memandu diskusi.
Tahap
Mengingkatkan siswa pada
elaborasi
penjelasan alternatif dan
mempertimbangkan data/
bukti saat mereka
mengeksplorasi situasi
baru.
Mendorong dan
memfasilitasi siswa
mengaplikasi konsep/
keterampilan dalam setting
yang baru/ lain.
Tahap evaluasi Mengamati pengetahuan
atau pemahaman siswa
dalam hal penerapan
konsep baru.

Mencoba alternatif
pemecahan dengan teman
sekelompok, mencatat
pengamatan, serta
mengembangkan ide-ide
baru.
Menunjukkan bukti dan
memberii klarifikasi
terhadap ide-ide baru.

Mencermati dan berusaha
memahami penjelasan
guru.

Mencoba memberi
penjelasan terhadap
konsep yang ditemukan.
Menggunakan
pengamatan dan catatan
dalam memberii
penjelasan
Melakukan pembuktian
terhadap konsep yang
diajukan.
Mendiskusikan.
Menerapkan konsep dan
keterampilan dalam situasi
baru dan menggunakan
label dan definisi formal.

Bertanya, mengusulkan
pemecahan, membuat
keputusan, melakukan
percobaan, dan
pengamatan.
Mengevaluasi belajarnya
sendiri dengan
mengajukan pertanyaan
terbuka dan mencari
jawaban yang
menggunakan observasi,
bukti, dan penjelasan yang
diperoleh sebelumnya.
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Mendorong siswa
melakukan evaluasi diri.
Mendorong siswa
memahami kekurangan/
kelebihannya dalam
kegiatan pembelajaran

Mengambil kesimpulan
lanjut atas situasi belajar
yang dilakukannya.
Melihat dan menganalisis
kekurangan/ kelebihannya
dalam kegiatan
pembelajaran.

Berdasarkan tabel 2.1 mengenai tahapan dalam model siklus belajar,
diharapkan siswa tidak hanya mendengar keterangan guru tetapi dapat berperan
aktif untuk menggali, menganalisis, mengevaluasi, pemahamannya terhadap
konsep yang dipelajari. Perbedaan mendasar antara model pembelajaran siklus
belajar dengan pembelajaran konvensional adalah guru lebih banyak bertanya
daripada memberitahu. Misalnya, pada waktu akan melakukan eksperimen
terhadap suatu permasalahan, guru tidak memberi petunjuk langkah-langkah yang
harus dilakukan siswa, tetapi guru mengajukan pertanyaan penuntun tentang apa
yang akan dilakukan siswa, apa alasan siswa merencanakan atau memutuskan
perlakuan yang demikian. Dengan demikian, kemampuan analisis, evaluatif, dan
argumentatif siswa dapat berkembang dan meningkat secara signifikan.
2.1.4. Media Pembelajaran
2.1.4.1. Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran,
perasaan, perhatian dan minat serta kemauanpeserta didik sedemikian rupa
sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara
efektif (Sukiman, 2012: 29). Sanaky (2011: 4) menyebutkan media pembelajaran
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adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses
pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan
pengajaran.
Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat
menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana,
sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat
melakukan proses belajar secara efisien dan efektif (Asyhar, 2012: 8).
Berdasarkan

pengertian

di

atas,

maka

dapat

disimpulkan

media

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan
pesan dari pengirim ke penerima dalam proses pembelajaran untuk mencapai
tujuan pengajaran.
Hamdani (2011: 248) mengelompokkan media pembelajaran menjadi tiga
jenis yaitu:
a. Media Visual
Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan
indra penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk
membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual terdiri atas
media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan.
b. Media Audio
Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif
(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan
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program radio adalah bentuk media audio. Penggunaan media audio dalam
pembelajaran pada umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran tentang
mendengarkan.
c. Media Audio Visual
Sesuai dengna namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual.
Audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin
lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga
menggantikan peran dan tugas guru. Sebab, penyajian materi dapat diganti oleh
media dan guru bias beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan
kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh media audio visual, diantaranya
program video atau televisi, video atau televisi instruksional, dan program slide
suara.
2.1.4.2. Media Video Pembelajaran
Sukiman (2012: 187) mendefinisikan video sebagai seperangkat komponen
media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu yang
bersamaan. Media video dapat diklasifikasikan sebagai media audio visual. Walau
bentuk fisiknya berbeda, media ini memiliki kesamaan dengan film yakni samasama mampu menayangkan gambar bergerak (Asyhar, 2012: 73).
Video sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau
psikomotor. Video memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau
kejadian sehingga dapat memperkaya pemaparan (Hamdani, 2011: 254). J.E
Kemp dalam Sukiman (2012: 188) mengatakan bahwa video dapat menyajikan
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informasi, menggambarkan suatu proses dan tepat mengajarkan keterampilan,
menyingkat dan mengembangkan waktu serta dapat mempengaruhi sikap. Hal ini
dipengaruhi oleh ketertarikan minat, dimana tayangan yang ditampilkan oleh
media video dapat menarik gairah rangsang (stimulus) seseorang untuk menyimak
lebih dalam.
Kelebihan media video menurut Sanaky (2011: 108) yaitu:
a. Menyajikan objek belajar secara konkret atau pesan pembelajaran secara
realistik, sehingga sangat baik untuk menambah pengalaman belajar.
b. Sifatnya yang audio visual, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan dapat
menjadi pemacu atau memotivasi pembelajar untuk belajar.
c. Sangat baik untuk pencapaian tujuan belajar psikomotorik.
d. Dapat mengurangi kejenuhan belajar, terutama jika dikombinasikan dengan
teknik mengajar secara ceramah dan diskusi persoalan yang ditayangkan.
e. Menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang obyek belajar yang
dipelajari pembelajar.
f. Portable dan mudah didistribusikan.
2.1.5. Pendekatan Scientific
2.1.5.1. Pengertian Pendekatan
Pendekatan dapat diartikan sebagai langkah awal pembentukan suatu ide
dalam memandang suatu masalah atau objek kajian (Rusman, 2012: 380). Anitah
(2011: 1.23) menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara
memandang terhadap pembelajaran. Killen (dalam Anitah, 2011: 1.23)
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mengemukakan dua pendekatan utama dalam pembelajaran, yaitu pendekatan
yang berpusat pada aktivitas guru (teacher centered) dan pendekatan yang
berpusat pada aktivitas siswa (student centered).
Simpulan dari beberapa pendapat tersebut, pendekatan merupakan cakupan
yang lebih luas dari strategi dan metode, dan pada hakikatnya merupakan suatu
pendekatan pada proses pembelajaran yang menunjang pencapaian sebuah tujuan
pembelajaran sehingga dapat diperoleh kualitas pembelajaran yang maksimal.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan alah pendekatan scientific yang
berorientasi pada siswa sebagai subjek belajar.
2.1.5.2. Hakikat Pendekatan Scientific
2.1.5.2.1. Pengertian Pendekatan Scientific
Kemendikbud (2013) esensi pendekatan ilmiah (pendekatan scientific)
yaitu pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Pendekatan
ilmiah yakni sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap,
keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja
yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan penalaran
induktif daripada penalaran deduktif. Penalaran deduktif melihat fenomena umum
untuk kemudian menarik kesimpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran
induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk menarik kesimpulan
secara keseluruhan.
Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau
beberapa fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi
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dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode
pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang
dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang
spesifik. Oleh karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas
pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau
data,

menganalisis,

kemudian

memformulasi,

dan

menguji

hipotesis

(Kemendikbud, 2013).
Simpulan dari beberapa pendapat di atas adalah pendekatan scientific
merupakan pendekatan ilmiah yang pembelajarannya melalui nalar ilmiah.
Dengan pendekatan ini, maka siswa akan lebih berpikir kritis, analitis, dan dapat
memahami materi melalui pemecahan masalah secara langsung sehingga lebih
barmakna.
2.1.5.2.2. Kriteria Pendekatan Scinetific
Kemendikbud (2013) menyatakan behwa proses pembelajaran dengan
berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan
ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran,
penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan
demikian proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai,
prinsip-prinsip, atau criteria ilmiah. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika
memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

46

1. Susbstansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang
dapat dijelaskan dengan logika tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan,
legenda, atau dongeng semata.
2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta
didik terbatas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau
penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.
3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik secara kritis, analitis, dan tepat
dalam

mengidentifikasi,

memahami,

memecahkan

masalah,

dan

mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.
4. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam
melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang laindari substansi
atau materi pembelajaran.
5. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan,
dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon
substansi atau materi pembelajaran.
6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem
penyajiannya.
2.1.5.2.3. Langkah Pendekatan Scientific
Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific menurut
Kemendikbud (2013: 9) adalah sebagai berikut:
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1. Mengamati
Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas dan
bervariasi kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan:
melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik
untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat,
membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.
2. Menanya
Dalam kegiatan menanya, guru memberikan kesempatan secara luas kepada
peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak atau
dibaca. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan
pertanyaan: pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai
kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain
yang lebih abstrak. Pertanyaan yang lebih faktual sampai kepada pertanyaan yang
bersifat hipotetik.
Dari situasi dimana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru,
masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat
dimana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri.
Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan
bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam
bertanya, maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut
menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber
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yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang
tunggal sampai sumber yang beragam.
3. Mengumpulkan informasi/ eksperimen
Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi
dari beberapa sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat
membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau obyek yang
lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul
sejumlah informasi. Anak perlu dibiasakan untuk menghubungkan antara
informasi yang satu dengan yang lain, untuk mengambil kesimpulan. Anak perlu
dihadapkan dengan sekumpulan fakta yang memiliki unsure kesamaan agar
ditemukan polanya.
4. Mengasosiasikan/ mengolah informasi
Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memproses
informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya,
menemukan pola dari keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya,
menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai
kesimpulan dari pola yang ditemukan.
Kegiatan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari
hasil kegiatan mengumpulkan/ eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati
dan kegiatan mengumpulkan informasi.
5. Mengkomunikasikan
Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang
ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan
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pola. Hasil etrsebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil
belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Anak perlu dibiasakan
untuk menemukan dan mengkomunikasikan ide, pengalaman, dan hasil belajarnya
kepada orang lain (teman atau guru bahkan orang tua).
2.1.6. Indikator

Keterampilan

Guru

dan

Aktivitas

Siswa

dalam

Pembelajaran PKn melalui Model Siklus Belajar Berbantuan Media
Video Pembelajaran
Merujuk pendapat Wena (2013: 170) mengenai model siklus belajar, maka
peneliti menetapkan indikator sebagai berikut.
2.1.6.1. Indikator Keterampilan Guru dalam Pembelajaran PKn melalui Model
Siklus Belajar berbantuan Media Video Pembelajaran
Keterampilan guru merupakan kecakapan atau kemampuan yang harus
dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di
luar kelas. Berdasarkan pendapat Turney (dalam Anitah, 2011: 7.2-8.63)
mengenai

keterampilan

mengajar

dan

langkah-langkah

pembelajaran

menggunakan model siklus belajar menurut Wena (2013:170) serta dipadukan
dengan media video pembelajaran, ditetapkan indikator keterampilan guru dalam
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran sebagai berikut: (1) membuka pelajaran, (2) menayangkan video
pembelajaran, (3) mengajukan pertanyaan, (4) membagi kelas ke dalam beberapa
kelompok, (5) membimbing siswa dalam diskusi kelompok, (6) membimbing
kelompok dalam diskusi kelas, (7) memberikan konfirmasi terhadap laporan siswa
siswa, (8) memberikan penguatan, dan (9) menutup pelajaran.
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2.1.6.2. Indikator Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn melalui Model
Siklus Belajar berbantuan Media Video Pembelajaran
Dalam penelitian ini aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn disesuaikan
dengan pemahaman aktivitas belajar menurut Paul B. Dierich (dalam Rohani,
2010:10) dan langkah-langkah pembelajaran menggunakan model siklus belajar
menurut Wena (2013: 170) serta dipadukan dengan media video pembelajaran,
ditetapkan indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran sebagai berikut: (1)
mengikuti kegiatan awal pembelajaran, (2) mengamati video pembelajaran, (3)
menjawab pertanyaan guru, (4) berkelompok untuk melakukan diskusi, (5)
bekerja dalam diskusi kelompok, (6) melaporkan hasil diskusi, (7) mendengarkan
penjelasan guru, (8) menghargai prestasi belajar siswa yang lain, dan (9)
mengikuti kegiatan akhir pembelajaran.

2.2.

KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan menggunakan penerapan model siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran dalam pembelajaran. Beberapa
penelitian yang telah dilakukan diantaranya bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Adapun beberapa
penelitian tersebut antara lain sebagi berikut.
Penerapan model siklus belajar sebelumnya telah diterapkan oleh Hapsari
(2013) dengan judul penelitian “Penerapan Model Siklus Belajar Berbantuan
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Media Audiovisual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas
IVA SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang” menunjukkan bahwa model
siklus belajar berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IVA SDN Kalibanteng Kidul
01 Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat pada keterampilan guru pada siklus 1
memperoleh nilai 33 (baik), siklus 2 nilai 37 (sangat baik) dan siklus 3 nilai 44
(sangat baik). Aktivitas siswa pada siklus 1 memperoleh nilai 21,7 (baik), siklus 2
nilai 26,6 (baik) dan pada siklus 3 nilai 28,1 (sangat baik). Persentase ketuntasan
klasikal hasil belajar pada siklus 1 memperoleh persentase 68,19%, siklus 2
memperoleh persentase 77,27% dan siklus 3 memperoleh persentase 88,63%.
Penelitian tentang penerapan model siklus belajar juga dilakukan oleh
Umam (2013) dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui
Model Learning Cycle Berbantuan Media Audiovisual pada Siswa Kelas IV SDN
Mangkangkulon 1 Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan
guru pada siklus I pertemuan I skor 30 (baik), siklus I pertemuan II skor 41 (baik),
siklus II pertemuan I skor 43 (sangat baik) dan siklus II pertemuan II skor 46
(sangat baik). Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I skor 19,14 (baik), siklus I
pertemuan II skor 22 (baik), siklus II pertemuan I skor 22,61 (baik) dan siklus II
pertemuan II skor 23,15 (sangat baik). Ketuntasan klasikal hasil belajar pada
siklus I pertemuan I sebesar 41,7%. Pada siklus I pertemuan II sebesar 61,1%.
Pada siklus II pertemuan I sebesar 69,4%. Pada siklus II pertemuan II sebesar
83,3%.
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Purwaningtyas (2013) telah melakukan penelitian menggunakan media
video pembelajaran dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS
melalui Model Problem Based Learning (PBL) dengan Media Video
Pembelajaran pada Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang”. Hasil
penelitian

menunjukkan

bahwa

kualitas

pembelajaran

IPS

mengalami

peningkatan. Keterampilan guru pada siklus I pertemuan I rata-rata 2,44,
pertemuan II meningkat dengan rata-rata 2,78. Pada siklus II pertemuan I
meningkat rata-rata 3,22, pertemuan II meningkat dengan rata-rata 3,56.
Perolehan rata-rata aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I rata-rata 1,93,
pertemuan II meningkat dengan rata-rata 2,26. Pada siklus II pertemuan I
meningkat dengan rata-rata 2,73, pada pertemuan II meningkat dengan skor ratarata 3,00. Hasil belajar siswa siklus I pertemuan I 60,98 %, siklus I pertemuan II
70, 73%. Siklus II pertemuan I 73,17% dan pertemuan II 87,80 %.
Dari kajian empiris tersebut didapatkan informasi bahwa penerapan model
siklus belajar dan penggunaan media video pembelajaran dapat meningakatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Penelitian tersebut
dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model Siklus Belajar Berbantuan Media
Video Pembelajaran pada Kelas VA SD Lab School Unnes”.
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2.3.

KERANGKA BERPIKIR
Pembelajaran merupakan seperangkat usaha yang dilakukan secara sadar

oleh guru untuk membantu siswa atau peserta didik agar memperoleh kemudahan
dalam belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Usaha tersebut
adalah adanya proses interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa,
siswa dengan sumber belajar yang harus direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan
diawasi

agar

terlaksana

dengan

baik.

Mata

Pelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memuat tentang
kewarganegaraan khususnya mengenai hak, kewajiban dan perilaku dalam
berbangsa dan bernegara.
Pelajaran PKn merupakan pelajaran yang sangat penting dan sangat berguna
bagi kehidupan namun pelajaran tersebut kurang diminati oleh siswa dan
seringkali disepelekan oleh siswa. Kurang aktifnya siswa dalam proses
pembelajaran PKn justru menjadi penghambat dalam pencapaian pemahaman
siswa terhadap suatu konsep yang berdampak pada hasil belajar PKn kurang
maksimal.
Dalam pelaksanaannya, siswa masih kurang berminat dengan pelajaran PKn.
Hal tersebut dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang masih kurang dari
kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 75, masih banyak siswa yang tidak
lulus yaitu sebanyak 17 dari 26 siswa. Kurangnya minat belajar siswa ini
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor guru, faktor media, faktor KBM dan
faktor dari diri siswa sendiri. Dalam pelaksanaannya faktor-faktor penghambat
tersebut diantaranya yaituditemukan beberapa masalah yaitu: 1) peran guru
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sebagai fasilitator belum optimal, 2) rendahnya minat siswa terhadap mata
pelajaran PKn sehingga aktivitas siswa cenderung rendah, 3) pemanfaatan media
kurang optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan perolehan
hasil belajar siswa yang kurang optimal.
Solusi pembelajaran yang sesuai utuk mengatasi masalah tersebut adalah
dengan menggunakan penerapan model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran. Dalam pembelajaran ini siswa tidak hanya mendengar keterangan
guru tetapi dapat berperan aktif untuk menggali, menganalisis, mengevaluasi
pemahamannya terhadap konsep yang dipelajari. Guru tidak memberi petunjuk
langkah-langkah yang harus dilakukan siswa, tatpi guru mengajukan pertanyaan
penuntun tentang apa yang akan dilakukan siswa. Dengan demikian kemampuan
analisis, evaluatif, dan argumentatif siswa dapat berkembang sehingga dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Berikut dipaparkan kerangka berpikir dalam penelitian peningkatan kualitas
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran pada siswa kelas VA SD Lab School Unnes.
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Bagan 2.1 Kerangka berpikir model pembelajaran siklus belajar
berbantuan video pembelajaran
Kondisi awal
Kualitas pembelajaran PKn rendah ditandai:
 Masih diguanakan model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran
sehingga peran guru sebagai fasilitator belum optimal dan belum menggunakan
variasi media yang mampu menayangkan materi secara nyata
 Rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran PKn sehingga aktivitas siswa
cenderung rendah
 Hasil belajar PKn rendah ditunjukkan dengan 65,4% siswa belum mencapai KKM.

Pemberian Tindakan
Melalui penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran dengan langkah-langkah yang dirujuk dari
Wena (2013:170) dan dikolaborasikan dengan media video pembelajaran sebagai
berikut:
10.
Guru membangkitkan minat dan keingintahuan siswa melaui penayangan video
yang sesuai dengan materi pembelajaran.
11.
Siswa mengamati video yang ditayangkan guru (mengamati).
12.
Siswa mengomentari isi video (menanya).
13.
Siswa membentuk kelompok dan berdiskusi dalam kelompok (mengumpulkan
informasi).
14.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi (mengkomunikasikan).
15.
Guru mengklarifikasi penjelasan siswa.
16.
Siswa membuat kesimpulan atas materi pembelajaran (mengkomunikasikan).
17.
Siswa mengerjakan soal dari guru (mengasosiasi).
18.
Siswa mengoreksi jawaban bersama guru.

Kondisi akhir
Kualitas Pembelajaran PKn meningkat setelah diterapkan model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran:
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat dengan kategori baik.
2. Aktivitas siswa meningkat dengan kategori baik.
3. Hasil belajar siswa meningkat yaitu mencapai rata-rata klasikal 85%.
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN
Melalui model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar mata pelajaran
PKn kelas VA SD Lab School Unnes.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian yang akan peneliti kaji adalah guru dan siswa kelas VA
sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki laki dan 14 siswa perempuan.
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan pada siswa kelas VA SD Lab
School Unnes tahun ajaran 2013/2014.

3.2. TEMPAT PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SD Lab School Unnes yang
beralamat di Jalan Menoreh Tengah X No.4 Semarang.

3.3. VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn menggunkan model siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menggunkan model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran.
c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn menggunkan model siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran.
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3.4. RANCANGAN PENELITIAN
Prosedur yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas merupakan paparan gabungan definisi
dari tiga kata “penelitian, tindakan, dan kelas”. Penelitian adalah kegiatan
mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi tertentu untuk
memperoleh data atau informasi yang bermanfaat bagi peneliti atau orang-orang
yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas di berbagai bidang.
Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan
tertentu yang dalam pelaksanaannya berbentuk rangkaian periode/ siklus kegiatan.
Sedangkan kelas adalah kelompok siswa yang dalam waktu yang sama dan tempat
yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru yang sama
(Suharsimi dalam Daryanto, 2011: 3).
Menurut Daryanto (2011: 4) PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh
guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk
memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas, sehingga hasil belajar siswa
dapat ditingkatkan. Sedangkan Arikunto (2008: 3) berpendapat bahwa penelitian
tindakan kelas yaitu suatu perencanaan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah
tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara
bersama. Tahapan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi: (1) perencanaan,
(2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Adapun skema langkah-langkah
PTK sebagai berikut.
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Bagan 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas Elliot
(dalam Hopkins, 2011: 93)
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Tahapan-tahapan penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan sebagai berikut.
3.4.1. Perencanaan
Menurut

Arikunto

(2008: 17), dalam

tahap

perencanaan peneliti

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana
tindakan tersebut dilakukan. Dalam tahap menyusun rancangan, peneliti
menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus
untuk diamati dan kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk
membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung.
Dalam tahap perencanaan, yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:
a) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam pelaksanaan tindakan.
b) Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran sesuai
dengan kompetensi dasar.
c) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran.
d) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS).
e) Menyiapkan soal evaluasi.
f) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru,
aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
g) Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran.
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3.4.2. Pelaksanaan Tindakan
Tahap pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi
rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa
dalam tahap pelaksanaan guru harus ingat dan berusaha mentaati apa yang sudah
dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat.
Dalam refleksi, keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu
diperhatikan secara saksama agar sinkrondengan maksud semula (Arikunto, 2008:
18).
Dalam pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan proses pembelajaran PKn
melalui penerapan model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam 3 siklus.Siklus I yaitu materi
pengertian keputusan. Siklus II yaitu bentuk-bentuk keputusan bersama. Siklus III
melaksanakan hasil keputusan bersama. Diharapkan dengan menggunakan 3
siklus indikator keberhasilan dapat tercapai.
3.4.3. Pengamatan
Observasi

atau

pengamatan

merupakan

suatu

teknik

atau

cara

mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang
sedang berlangsung (Muhadi, 2011: 124). Kegiatan pengamatan tidak dipisahkan
dengan pelaksanaan tindakan karena pengamatan berlangsung dalam waktu
pelaksanaan tindakan. Jadi, pengamatan dan pelaksanaan tindakan terjadi dalam
waktu yang bersamaan.
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Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru pengamat
untuk mengamati aktivitas dan kemampuan siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran. Observasi ini
juga dilakukan untuk mengamati keterampilan guru dalam melaksanakan
pembelajaran.
3.4.4. Refleksi
Refleksi dalam PTK mencakup kegiatan analisis, sintesis, dan penilaian
terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang telah dilakukan. Hasil refleksi
berupa kesimpulan yang mantap dan tajam. Hasil refleksi digunakan untuk
menentukan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan PTK. Bila
masalah PTK belum tuntas atau indikator belum tercapai, maka PTK akan
dilanjutkan pada siklus berikutnya melalui tahap-tahap yang sama dengan siklus
sebelumnya.

3.5. TAHAP PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, setiap siklus terdiri dari 1
pertemuan.
3.5.1. Siklus Pertama
3.5.1.1.Perencanaan
a. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus I akan dikaji standar
kompetensi 4. Menghargai keputusan bersama.
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b. Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan
KD 4.1 Mengenal bentuk keputusan bersama.
c. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran.
d. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS).
e. Menyiapkan Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD).
f. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru,
aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
g. Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran.
3.5.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Pada siklus ini peneliti menggunakan penerapan model pembelajaran siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran. Prosedur pelaksanaannya adalah:
1. Apersepsi (10 menit)


Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa.
“Anak-anak, pada materi sebelumnya kalian telah belajar mengenai
organisasi. Apakah yang dimaksud dengan organisasi? Bagaimana cara
suatu organisasi untuk membuat suatu keputusan? Pernahkah kalian
membuat suatu keputusan?”



Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.



Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pelajaran.
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2. Kegiatan Inti (45 menit)
Eksplorasi


Guru menayangkan video pembelajaran mengenai keputusan pribadi dan
keputusan bersama.



Siswa diminta untuk mengamati video pembelajaran mengenai keputusan
pribadi dan keputusan bersama dengan seksama (mengamati).



Siswa berkomentar mengenai tayangan video (menanya).

Elaborasi


Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang siswa.



Siswa mengerjakan LKPD melalui diskusi kelompok (mengumpulkan
informasi).



Siswa mempresentasikan hasil yang didapat dari kegiatan diskusi
(menyajikan).



Siswa menanggapi hasil presentasi

Konfirmasi


Guru memberikan penjelasan dengan didasarkan pada penjelasan siswa
terdahulu.



Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran.

3. Penutup (15 menit)


Siswa mengerjakan LTPD secara individu (mengasosiasi)



Guru bersama siswa mengoreksi hasil pekerjaan siswa.



Guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya.



Guru menutup pelajaran.
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3.5.1.3. Observasi
a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran (dilakukan oleh observer).
b. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer).
c. Memantau jalannya pembelajaran PKn melalui model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran.
3.5.1.4. Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dengan melihat hasil
observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
b. Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang dilakukan guru
secara langsung dalam bentuk lembar tugas peserta didik (LTPD).
c. Mengidentifikasi dan mendaftar permasalahan yang terjadi pada siklus I.
d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua.
3.5.2. Siklus Kedua
3.5.2.1. Perencanaan
a. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus II akan dikaji standar
kompetensi 4. Menghargai keputusan bersama.
b. Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan
KD 4.1 Mengenal bentuk keputusan bersama.
c. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran.
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d. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS).
e. Menyiapkan Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD).
f. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru,
aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
g. Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran.
3.5.2.2. Pelaksanaan Tindakan
1. Apersepsi (10 menit)


Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa.
“Anak-anak, pada materi sebelumnya kalian telah belajar mengenai
keputusan pribadi dan keputusan bersama. Apakah yang dimaksud dengan
keputusan? Apakah yang dimaksud dengan keputusan bersama?Apa
sajakah bentuk keputusan bersama?”



Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.



Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pelajaran.

2. Kegiatan Inti (45 menit)
Eksplorasi


Guru menayangkan video pembelajaran mengenai bentuk keputusan
bersama.



Siswa diminta untuk mengamati video pembelajaran mengenai bentuk
keputusan bersama dengan seksama (mengamati).



Siswa berkomentar mengenai tayangan video (menanya).
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Elaborasi


Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang siswa.



Siswa mengerjakan LKPD melalui diskusi kelompok (mengumpulkan
informasi).



Siswa mempresentasikan hasil yang didapat dari kegiatan diskusi
(menyajikan).



Siswa menanggapi hasil presentasi

Konfirmasi


Guru memberikan penjelasan dengan didasarkan pada penjelasan siswa
terdahulu.



Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran.

3. Penutup (15 menit)


Siswa mengerjakan LTPD secara individu (mengasosiasi)



Guru bersama siswa mengoreksi hasil pekerjaan siswa.



Guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya.



Guru menutup pelajaran.

3.5.2.3. Observasi
a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran (dilakukan oleh observer).
b. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer).
c. Memantau jalannya pembelajaran PKn melalui model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran.
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3.5.2.4. Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dengan melihat hasil
observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
b. Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang dilakukan guru
secara langsung dalam bentuk lembar tugas peserta didik (LTPD).
c. Mengidentifikasi dan mendaftar permasalahan yang terjadi pada siklus II.
d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga.
3.5.3. Siklus Ketiga
3.5.3.1. Perencanaan
a. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus II akan dikaji standar
kompetensi 4. Menghargai keputusan bersama.
b. Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan
KD 4.2 Mematuhi keputusan bersama.
c. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran.
d. Menyiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
e. Menyiapkan Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD).
f. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru,
aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
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g. Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran.
3.5.3.2. Pelaksanaan Tindakan
1. Apersepsi (10 menit)


Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa.
“Anak-anak, pada materi sebelumnya kalian telah belajar mengenai
bentuk keputusan bersama. Apa sajakah bentuk keputusan bersama?
Dapatkah kalian menyebutkan contoh hasil keputusan bersama?”



Guru menyampaikan tujuan pembelajaran



Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pelajaran.

2. Kegiatan Inti (45 menit)
Eksplorasi


Guru menayangkan video pembelajaran mengenai melaksanakan hasil
keputusan bersama.



Siswa diminta untuk mengamati video pembelajaran mengenai
melaksanakan hasil keputusan bersama dengan seksama (mengamati).



Siswa berkomentar mengenai tayangan video (menanya).

Elaborasi


Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang siswa.



Siswa mengerjakan LKPD melalui diskusi kelompok (mengumpulkan
informasi).



Siswa mempresentasikan hasil yang didapat dari kegiatan diskusi
(menyajikan).



Siswa menanggapi hasil presentasi
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Konfirmasi


Guru memberikan penjelasan dengan didasarkan pada penjelasan siswa
terdahulu.



Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran.

3. Penutup (15 menit)


Siswa mengerjakan LTPD secara individu (mengasosiasi)



Guru bersama siswa mengoreksi hasil pekerjaan siswa.



Guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya.



Guru menutup pelajaran.

3.5.3.3. Observasi
a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran (dilakukan oleh observer).
b. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer).
c. Memantau jalannya pembelajaran PKn melalui model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran.
3.2.4.4 Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus III dengan melihat hasil
observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
b. Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang dilakukan guru
secara langsung dalam bentuk lembar tugas peserta didik (LTPD).
c. Mengidentifikasi dan mendaftar permasalahan yang terjadi pada siklus III.
d. Merencanakan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya.
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3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1. Sumber Data
a. Siswa
Sumber data siswa kelas VA SD Lab School Unnes sebanyak 26 siswa yang
terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Hasil pengamatan
diperoleh dari observasi secara sistemik dari aktivitas siswa selama pelaksanaan
siklus pertama sampai siklus ke-tiga selama mengikuti pembelajaran PKn. Data
hasil belajar siswa diperoleh dari hasil evaluasi pembelajaran PKn menggunakan
model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
b. Guru
Sumber data guru berasal dari hasil observasi keterampilan guru dalam
mengelola kegiatan pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran.
c. Data dokumen
Sumber data dokumen yang berupa data awal nilai hasil tes dan dan lembar
wawancara guru sebelum dilakukan tindakan, lembar observasi, dan foto sebagai
alat dokumentasi yang digunakan untuk menggambarkan jalannya pelaksanaan
pembelajaran.
d. Catatan Lapangan
Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama
proses pembelajaran berlangsung.
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3.6.2. Jenis Data
a.

Data Kuantitatif
Data berjenis kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa nilai yang

diperoleh dalam pembelajaran PKn melalui penerapan model pembelajaran siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran. Setiap siklus diperoleh skor tiap
siswa dan dilihat nilai peningkatannya dari hasil perolehan sebelumnya.
b. Data Kualitatif
Data kualitatif dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi menggunakan
lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan catatan lapangan
dalam pembelajaran PKn menggunakan model siklus belajar berbantuan media
video pembelajaran.
3.6.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik
tes dan non tes.
3.6.3.1. Teknik Tes
Tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaanpertanyaan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan
oleh pseserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta
tes (Poerwanti, 2008:4-3).
Tes adalah prosedur pengukuran yang sengaja dirancang secara sistematis,
untuk mengukur atribut tertentu, dilakukan dengan prosedur administrasi dan
pemberian angka yang jelas dan spesifik, sehingga hasilnya relatif ajeg bila
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dilakukan dalam kondisi yang relatif sama; tes pada umumnya berisi sampel
perilaku, cakupan butir tes yang bisa dibuat dari suatu materi tidak terhingga
jumlahnya, yang secara keseluruhan mungkin mustahil dapat tercakup dalam tes,
sehingga tes harus dapat mewakili kawasan (domain) perilaku yang diukur, untuk
itu perlu pembatasan yang jelas; tes menghendaki subjek agar menunjukkan apa
yang diketahui atau apa yang dipelajari dengan cara menjawab atau mengerjakan
tugas dalam tes (Poerwanti, 2008:4-4).
Menurut Brown (dalam Poerwanti, 2008:4-4) hasil belajar yang diungkap
lewat tes hasil belajar pada akhir penyelenggaraan atau pada kurun waktu tertentu.
Sebagai tes yang memfokuskan pada hasil yang telah dicapai oleh suatu bentuk
pengajaran, tes hasil belajar memiliki kaitan yang erat dengan apa yang telah
diajarkan (kurikulum) (Poerwanti, 2008:4-7).
Dalam penelitian ini, teknik tes digunakan untuk menilai dan mengukur
hasil belajar siswa terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan
bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tes diberikan kepada siswa
secara individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini
dilaksanakan di akhir pembelajaran pada setiap siklus.
3.6.3.2 Teknik Nontes
a) Observasi
Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan
berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati
(Poerwanti, 2008:3-22). Data hasil observasi merupakan data kuantitatif yang
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dipergunakan untuk mengamati kegiatan pembelajaran berdasarkan instrumen
yang digunakan.
Kegiatan observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
b) Dokumentasi
Arikunto (2010: 274) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dsb. Dokumentasi dilakukan untuk
memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Dokumen yang digunakan
dalam penelitian ini berupa daftar nilai hasil evaluasi siswa. Untuk memberikan
gambaran secara konkret mengenai kegiatan pembelajaran dan menggambarkan
suasana kelas digunakan dokumen berupa foto.
c) Catatan Lapangan
Catatan lapangan adalah pencatatan suatu objek yang difokuskan terhadap
perilaku tertentu (Daryanto, 2011: 80). Catatan lapangan berisi catatan guru
selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses
pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh
dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi.
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3.7 Teknik Analisis Data
3.7.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif
Data kuatitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif
pada pembelajaran PKn. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes evaluasi,
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan
nilai (skor) yang dicapai siwa saat evalusai, menentukan presentase ketuntasan
belajar, dan menentukan mean (rerata kelas). Adapun penyajian dari data
kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase dan angka.
1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis yang dicapai siswa
Menurut Poerwanti (2008:6-15 – 6-16) rumus untuk menghitung skor
siswa dengan metode PAP yaitu:
Skor =

x 100% (rumus bila menggunakan skala 100)

Keterangan:
B = banyaknya butir yang dijawab benar (bentuk pilihan ganda) atau jumlah
skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk penguraian).
S = skor teoritis
2) Menghitung mean atau rerata kelas dengan rumus:
x=

∑
∑

x 100

Keterangan: x = rerata kelas
∑X = jumlah semua nilai siswa
∑N = jumlah siswa

(Aqib dkk, 2010: 41)
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3) Ketuntasan klasikal didapat dengan rumus persentase yang digunakan yaitu:
p=

∑
∑

x 100%
(Aqib dkk, 2010: 41)

Ketuntasan belajar dapat dicapai siswa apabila >75% secara individu
dan >85% secara keseluruhan objek penelitian (Hamdani, 2011: 60).
4) Hasil perhitungan disesuaikan dengan KKM SD Lab School Unnes dengan
KKM klasikal dan individual yang dikelompokkan dalam dua kategori tuntas
dan tidak tuntas. Dan akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 3.1.
Kriteria Ketuntasan Minimal Klasikal dan Individu
Kriteria ketuntasan
Kualifikasi
Klasikal (%)
Individu
>85

≥ 75

Tuntas

< 85

< 75

Tidak Tuntas

Penyajian data disajikan dengan membuat distribusi frekuensi. Adapun
langkah-langkahnya sebagai berikut:
a.

Mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah.

b. Menentukan rentangan nilai yaitu mengurangkan nilai paling rendah dari
nilai paling tinggi,
c.

Menentukan banyaknya kelas.
k(banyaknya kelas) = 1+(3,3) log n
i (lebar kelas)

=R:k

d. Membuat distribusi frekuensi dengan lebar kelas dan banyaknya kelas
interval.
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e.

Memasukkan setiap nilai kedalam kelas interval.
(Poerwanti dkk, 2008: 6.13)
Adapun untuk menentukan kategori ketuntasan hasil belajar adalah sebagai

berikut:
Nilai maksimun adalah 100 dan nilai minimumnya adalah 75. Predikat nilai
yang digunakan yaitu sangat baik, baik, dan cukup.
R = nilai tertinggi – nilai terendah
= 100 – 75
= 25
K = 3 (karena menggunakan 3 kategori)
i=
i=

= 8,3 dibulatkan menjadi 8
Tabel 3.2
Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar
Hasil belajar
Kategori
Ketuntasan
91 – 100

Sangat Baik (SB)

Tuntas

83– 90

Baik (B)

Tuntas

75 – 82

Cukup (C)

Tuntas

˂75

Kurang (K)

Tidak tuntas

3.7.2 Analisis Deskriptif Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa dan
keterampilan guru selama proses pembelajaran. Kategori penilaian tercantum
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dalam lembar observasi aktivitas siswa dan keterampilan guru. Dalam mengolah
data skor dapat dilakukan langkah sebagai berikut (Poerwanti, dkk, 2008: 6.9).
a. Menentukan skor terendah
b. Menetukan skor tertinggi
c. Mencari median
d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan
kurang.
Kita dapat menghitung data skor dengan cara sebagai berikut.
n1 n2
n3
n4
R______, _____, _____, _____ T
k1
k2
k3

(Herrhyanto, 2010:5.3)

R = skor terendah
T = skor tertinggi
n = banyaknya skor = ( T- R) + 1
K1 = kuartil pertama
Letak K1 =

( n +2 ) untuk data genap atau K1 =

( n +1 ) untuk data ganjil.

K2 = kuartil kedua
Letak K2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap
K3 = kuartil ketiga
Letak K3 = (3n +2 ) untuk data genap atau K3 = (n + 1) untuk data ganjil
Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan ke dalam
tabel kriteria ketuntasan data kualitatif.
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Tabel 3.3.
Kriteria Penilaian Data Kualitatif
Kategori
Skor
K3 ≤ skor ≤ T
K2 ≤ skor < K3
K1 ≤ skor < K2
R ≤ skor < K1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
(Poerwanti, dkk, 2008:7.8)

Untuk menentukan kriteria ketuntasan keterampilan guru dan aktivitas siswa
dalam pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran dapat menggunakan rumus:
R= skor terendah = 0
T= skor tertinggi = 36
n= banyaknya skor = (T-R) + 1 = (36-0) + 1 = 37
K1 (kuartil pertama)
Letak K1 =

( n +1)

=

( 37+1)

= x 38
= 9,5
Nilai K1 = data ke 9 +
=8+
= 8,5
Jadi K1 adalah 8,5

(9-8)

(nilai data ke10 – nilai data ke 9)
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K2 (kuartil kedua)
Letak K2 = (n +1)
= (37+1)
= x 38
= 19
Nilai K2 = nilai data ke 19 = 18
Jadi K2 adalah 18
K3 (kuartil ketiga)
Letak K3 = (n +1)
= (37 +1 )
=

x 38

= 28,5
Nilai K3 = data ke 28 +
= 27 +
= 27,5
Jadi K3 adalah 27,5

(nilai data ke 29 – nilai data ke 28)

(28-27)
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Deskripsi kualitatif keterampilan guru dan aktivitas siswa disajikan dalam
tabel berikut.
Tabel. 3.4
Kriteria Penilaian Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa
Skor
Kategori
27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik

18≤ skor < 27,5

Baik

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN
Penerapan model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran pada
pembelajaran PKn dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator
sebagai berikut.
a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn menggunakan model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran meningkat dengan
kategori sekurang-kurangnya sangat baik (27,5 ≤ skor ≤ 36).
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran meningkat dengan kategori sekurangkurangnya sangat baik (27,5 ≤ skor ≤ 36).
c. Hasil belajar PKn dengan menggunakan model siklus belajar berbantuan
media video pembelajaran meningkat dengan rata-rata ketuntasan individual
sebesar 83-90 (kategori baik) dengan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya
sampai 85%.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.HASIL PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas melalui model siklus belajar berbantuan video
pembelajaran pada pembelajaran PKn kelas VA SD Lab School Unnes ini
dilakukan dalam 3 siklus. Hasil penelitian tindakan kelas diperoleh dari observasi
pada saat pembelajaran dan evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir
pertemuan. Berikut ini paparan hasil penelitian yang terdiri dari keterampilan
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui
model siklus belajar berbantuan video pembelajaran pada kelas VA SD Lab
School Unnes.
4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pelaksanaan tindakan pembelajaran PKn menguunakan model siklus belajar
berbantuan video pembelajaran siklus I dilaksanakan pada Hari Selasa, 4 Maret
2014 di kelas VA SD Lab School Unnes. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi dan revisi.
4.1.1.1.Tahap Perencanaan
Langkah-langkah

yang

harus

perencanaan tindakan siklus I adalah:
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dipersiapkan

dalam

melaksanakan

83

h) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus I akan dikaji standar
kompetensi 4. Menghargai keputusan bersama.
i) Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan
KD 4.1 Mengenal bentuk keputusan bersama.
j) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran.
k) Menyiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
l) Menyiapkan soal evaluasi berupa Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD).
m) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru,
aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
n) Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran.
Hasil observasi proses pembelajaran yang dideskripsikan terdiri dari hasil
keterampilan guru dan aktivitas siswa pada siklus I.
4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan
a) Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada:
nama sekolah

: SD Lab School Unnes

hari, tanggal

: Selasa, 7 Maret 2014

kelas/ semester

: VA/ 2 (dua)

alokasi waktu

: 2 x 35 menit
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b) Uraian kegiatan:
Kegiatan pembelajaran meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti
dan kegiatan akhir.
1) Pra kegiatan
Pra kegiatan pembelajaran berlangsung selama 5 menit. Dalam pra kegiatan
pembelajaran guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdo’a dan
presensi. Dilanjutkan dengan pengkondisian kelas dengan merapikan tempat
duduk siswa dan meminta siswa menyiapkan alat tulis.
2) Kegiatan awal
Kegiatan awal berlangsung selama 5 menit. Dalam kegiatan awal ini guru
melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan siswa.
“Pada pertemuan yang lalu, apakah kalian telah belajar mengenai
organisasi?”.
Secara serentak siswa menjawab “Sudah, Bu”.
Guru melanjutkan memberi pertanyaan, “Nah, kalau begitu sekarang ibu
hendak bertanya, apakah yang dimaksud dengan organisasi?”.
Siswa pun mulai berpikir dan siswa JB menjawab, “Sekumpulan orang yang
memiliki tujuan yang sama”.
“Bagus!”, guru memberikan penguatan.
“Sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Lalu, jika organisasi
itu terdiri dari sekumpulan orang, maka bagaimana jika sebuah organisasi hendak
mengambil keputusan?”, lanjut guru.
Secara spontan siswa DP menjawab “Musyawarah”.

85

JB menjawab “Voting”.
“Iya, musyawarah dan voting”, jawab Guru. “Nah, jadi apakah yang
dimaksud dengan keputusan?” guru apersepsi dengan memberikan pertanyaan
acuan.
3) Kegiatan Inti
Tahap Pembangkitan Minat
Apersepsi telah dilaksanakan, guru melanjutkan dengan menayangkan
video pembelajaran.
“Nah, anak-anak sekarang amati video yang akan Ibu tayangkan berikut ini
dengan cermat!”.
Video mulai ditayangkan dan seketika kelas menjadi sangat kondusif.
Semua siswa antusias memperhatikan video yang ditayangkan guru. Video
dimulai dengan tayangan judul video yaitu “ Keputusan Pribadi dan Keputusan
Bersama”. Video dilengkapi dengan unsur musik, suara, tulisan, dan gambar.

Gambar 4.1. Video dilengkapi dengan unsur musik, suara, tulisan, dan gambar.
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Kemudian video dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat
menggali pengetahuan awal siswa mengenai materi pembelajaran seperti,
“Pernahkah kamu membuat suatu keputusan?”. Pertanyaan yang diajukan pada
awal video pembelajaran dimaksudkan untuk menggali rasa keingintahuan siswa
terhadap materi pembelajaran.

Gambar 4.2. Video menyajikan pertanyaan awal
Pada slide berikutnya tayangan video menampilkan contoh-contoh kegiatan
yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti, “Misalnya ketika di
kantin kamu bingung memilih makanan yang akan kamu beli, lalu kamu memilih
bakso”. Pemberian contoh ini dimaksudkan untuk memberikan acuan siswa dalam
menjawab pertanyaan yang telah ditayangkan pada slide sebelumnya.
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Gambar 4.3. Video menyajikan contoh keputusan
Setelah menampilkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari,
video dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan simpulan seperti, “Jadi, apakah
yang dimaksud dengan keputusan?”.

Gambar 4.4. Video menampilkan pertanyaan simpulan.
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Video dilanjutkan dengan penayangan contoh keputusan pribadi dan
keputusan bersama.

Gambar 4.5. Video contoh keputusan pribadi
Contoh keputusan pribadi yang ditayangkan bercerita mengenai seorang
remaja yang memutuskan untuk membeli sepatu futsal buatan Indonesia.

Gambar 4.6. Remaja yang memutuskan membeli sepatu futsal buatan
Indonesia

89

Setelah contoh keputusan pribadi, video dilanjutkan dengan menayangkan
contoh keputusan bersama.

Gambar 4.7. Video contoh keputusan bersama
Contoh keputusan bersama yang ditayangkan bercerita mengenai prosesi
pemilihan ketua organisasi UKM Robotika di perguruan tinggi.

Gambar 4.8. Video pemilihan ketua organisasi
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Lalu pada aikhir bagian video dimunculkan masalah untuk dikaji lebih lanjut
melalui diskusi, “Apakah kamu dapat membedakan keputusan pribadi dengan
keputusan bersama?”

Gambar 4.9.Video memunculkan masalah untuk dikaji lebih lanjut melalui
diskusi

Semua siswa terlihat antusias mengamati video hingga akhir. Sesekali siswa
tertawa karena dalam video guru menyisipkan animasi dan efek suara yang dapat
membangkitkan minat siswa mengamati video hingga akhir. Kegiatan ini
termasuk ke dalam langkah pembelajaran scientific yaitu mengamati.
Setelah penayangan video, guru melanjutkan memberikan pertanyaan.
“Apakah isi video yang baru saja kalian amati?”.
“Yang pertama tadi ada contoh keputusan untuk memilih apa?”.
Siswa menjawab serentak “Tas biru dan tas merah muda”.
Guru membenarkan jawaban siswa. Guru melanjutkan pertanyaan, “Lalu
ada contoh yang kedua keputusan untuk memilih apa?”.
Siswa DP menjawab “Makanan di kantin”.
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Sementara siswa yang lain NA, HAD, RAP, AAH, JB dan NIR menjawab
serentak “Bakso…”.
Guru melanjutkan pertanyaan, “Nah itu tadi adalah contoh-contoh
keputusan, jadi apakah yang dimaksud dengan keputusan?”.
DP menjawab “Memilih” sementara MFG menjawab, “Memilih sesuatu”.
Lalu guru membantu siswa untuk menjawab pertanyaan, “Tadi yang pertama
memilih tas, ada tas biru dan juga tas merah muda. Berarti ada pilihannya tidak?”.
Siswa menjawab serentak, “Ada”.
“Lalu pilihan itu diapakan?”
NA menjawab, “Dipilih oleh seseorang”.
Lalu guru merangkum jawaban siswa “Jadi, keputusan adalah pilihan yang
dipilih untuk diapakan?”.
BA menjawab, “Dipakai”.
DA menjawab, “Digunakan”.
JB menjawab “Dipakai”.
“Jika pilihan itu suatu kegiatan berarti diapakan?”, guru memusatkan
pertanyaan.
NIR menjawab, “Dilakukan”.
Guru menyempurnakan jawaban NIR “Dilaksanakan”.
Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan semua pendapat yang telah
dikemukakan “Keputusan adalah pilihan yang diambil seseorang untuk
dilaksanakan”.
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Guru melanjutkan tanya-jawab, “Di dalam video tadi ada contoh keputusan
apa saja?”.
DP menjawab “Pribadi”.
Lalu JB dan NA menjawab “Bersama”.
“Nah, sekarang apakah kalian dapat membedakan keputusan pribadi dengan
keputusan bersama?”. Guru mengakhiri pertanyaan dengan menugaskan siswa
untuk berdiskusi mengenai perbedaan keputusan pribadi dengan keputusan
bersama. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran scientific yaitu
menanya.
Tahap Eksplorasi
Sintaks yang ke-dua yaitu tahap eksplorasi. Pada tahap ini siswa dibentuk
menjadi kelompok-kelompok untuk melakukan diskusi. Setiap kelompok
diberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sebagai panduan dalam melakukan
diskusi. Siswa dapat mencari jawaban dengan melakukan kegiatan diskusi,
membaca literatur atau dengan melakukan pengamatan.
Pada tahap ini guru belum menyiapkan daftar kelompok sehingga
pengkondisian siswa untuk berkelompok agak lama. Pengelompokan siswa
dilakukan dengan cara berhitung dan berkelompok sesuai dengan nomor yang
sama. Posisi tempat duduk yang terdiri dari lima banjar dan terpisah antara lakilaki dan perempuan membuat siswa kesulitan mengatur tempat duduk. Guru ikut
serta membantu siswa menyiapkan tempat duduk sesuai dengan kelompok
masing-masing.
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Setelah semua siswa duduk berkelompok, guru kembali mengondisikan
kelas agar suasana diskusi tetap kondusif.
“Semuanya ayo perhatikan Bu Ifa, Ibu akan menjelaskan tugas masingmasing kelompok”, seru guru.
Perlahan kelas mulai kondusif dan guru menjelaskan tugas masing-masing
kelompok. Terlihat setiap kelompok bekerja dalam mendiskusikan lembar kerja.
Ada yang mulai menulis nama anggota kelompok, membaca soal dan membuka
buku sebagai sumber belajar. Hasil diskusi dituliskan ke dalam LKPD sebagai
laporan. Guru berkeliling untuk memandu setiap kelompok dalam melakukan
diskusi. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran scientific yaitu
mengumpulkan informasi.
Tahap Penjelasan
Sintaks yang ke-tiga yaitu tahap penjelasan. Pada tahap ini setiap
kelompok diminta untuk melaporkan hasil diskusi di depan kelas. NA maju
sebagai waklil dari kelompok 3 untuk mempresentasikan soal nomor 1.
Jawaban dari kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 4 dengan DP yang maju
sebagai wakil kelompoknya untuk memberikan jawaban yang berbeda. Setelah
kelompok 3 dan kelompok 1 mempresentasikan jawaban masing-masing, guru
meminta kelompok yang lain untuk menanggapi jawaban kedua kelompok
tersebut.
Setelah didapatkan kesimpulan jawaban soal nomor 1, guru melanjutkan
presentasi soal nomor 2. Kali ini MFG maju sebagai wakil dari kelompok 3 untuk
mempresentasikan jawaban kelompoknya. Jawaban kelompok 3 ditanggapi oleh
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kelompok 4 dengan menyatakan jawaban yang sama. Begitu pula dengan
kelompok 1 dan 2. Kegiatan presentasi diakhiri dengan guru memberikan
konfirmasi terhadap penjelasan siswa dengan memberikan informasi tambahan
agar siswa memperoleh pengertian yang jelas. Kegiatan ini termasuk ke dalam
langkah pembelajaran scientific yaitu mengkomunikasikan.
Tahap Elaborasi
Sintaks yang ke-empat yaitu tahap elaborasi. Guru memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Guru
memberikan umpan balik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk
memeriksa pemahaman siswa. Guru bersama siswa menyimpulkan materi
pembelajaran. Guru menuliskan kesimpulan di papan tulis dan siswa mencatatnya
di buku tulis.
Setelah didapat kesimpulan pembelajaran kemudian guru memberikan
Lembar Tugas Peserta Didik yang dikerjakan secara individu sebagai evaluasi
pembelajaran. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran scientific
yaitu mengasosiasi.
Tahap Evaluasi
Sintaks yang ke-lima yaitu evaluasi. Pada tahap ini guru bersama siswa
mengoreksi soal evaluasi yang telah dikerjakan.Namun karena waktu yang
dialokasikan tidak cukup maka tahap ini terlewati dan langsung dilanjutkan
dengan kegiatan penutup.
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4) Kegiatan Akhir
Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan
motivasi kepada siswa untuk giat belajar.
4.1.1.3. Observasi
a) Deskripsi Observasi Keterampilan Guru
Hasil pengamatan keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran pada siklus I dapat dilihat tabel dibawah ini:
Tabel 4.1
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I

No.

Indikator

Jumlah Deskriptor
yang Tampak
0

1.

Membuka pelajaran

2.

Menayangkan video pembelajaran

3.

Mengajukan pertanyaan

4.

Membagi kelas ke dalam beberapa
kelompok

5.

Membimbing siswa dalam diskusi

1

2

3

Skor

4

√

2
√
√

4
3

√

2

√

3

kelompok
6.

Membimbing kelompok dalam diskusi
kelas

7.

Memberikan konfirmasi terhadap
laporan siswa

√

√

4

3
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8.

Memberikan penguatan

√

2

9.

Menutup pelajaran

√

2

Jumlah Skor

25

Kategori

Baik

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil observasi keterampilan
guru pada pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran pada siklus I mendapatkan skor 25 dengan kategori baik. Uraian
setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut.
1) Membuka pelajaran
Pada indikator membuka pelajaran guru memperoleh skor sebesar 2. Hal ini
ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu melakukan kegiatan prapembelajaran dan mengadakan apersepsi. Sedangkan 2 deskriptor yaitu
memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran tidak tampak.
2) Menayangkan video pembelajaran
Pada indikator menayangkan video pembelajaran guru memperoleh skor 4.
Hal ini ditunjukkan dengan semua descriptor tampak yaitu isi video sesuai dengan
materi pembelajaran , isi video dapat membangkitkan minat siswa mengikuti
pembelajaran, isi video memuat permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut , dan
mendorong siswa untuk mengomentari isi video.
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3) Mengajukan pertanyaan
Pada indikator mengajukan pertanyaan guru memperoleh skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak yaitu pengungkapan pertanyaan secara
jelas dan singkat, memberikan waktu berpikir untuk siswa, dan memberikan
tuntunan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan.
Sedangkan 1 deskriptor tidak tampak yaitu melakukan penyebaran pertanyaan.
4) Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok
Pada indikator membagi kelas ke dalam beberapa kelompok guru
memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan hanya 2 deskriptor tampak yaitu
memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok dan menjelaskan tugas masingmasing kelompok. Sedangkan 2 deskriptor lainnya belum tampak yaitu
mengelompokkan siswa secara heterogen dan membantu siswa mengatur tempat
duduk.
5) Membimbing siswa dalam diskusi kelompok
Pada indikator membimbing siswa dalam diskusi kelompok guru
memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak yaitu
memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, mengarahkan siswa
untuk bekerja sama dalam mendiskusikan lembar kerja, dan membantu kelompok
yang menemui kesulitan. Sedangkan 1 deskriptor tidak tampak yaitu selalu
menciptakan suasana diskusi yang kondusif.
6) Membimbing kelompok dalam diskusi kelas
Pada indikator membimbing kelompok dalam diskusi kelas

guru

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan semua deskriptor tampak yaitu
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mengecek kembali pekerjaan siswa, membimbing siswa menyampaikan laporan
melalui presentasi, memberikan kesempatan siswa menanggapi presentasi, dan
memberi informasi tambahan agar siswa memperoleh pengertian yang jelas.
7) Memberi konfirmasi terhadap laporan siswa
Pada indikator memberi konfirmasi guru memperoleh skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak yaitu penyajian penjelasan guru sesuai
dengan tujuan pembelajaran, memberikan penjelasan disertai contoh dalam
kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna, memberi kesempatan siswa untuk
menanyakan materi yang belum dipahami. Sedangkan 1 deskriptor tidak tampak
yaitu penjelasan guru dikaitkan dengan penjelasan siswa.
8) Memberikan penguatan
Pada indikator memberikan penguatan guru memperoleh skor 2. Hal ini
ditunjukkan dengan 2 deskriptor tampak yaitu memberikan penguatan verbal dan
memberikan penguatan non verbal. Sedangkan 2 deskriptor yang lain tidak
tampak yaitu penguatan diberikan pada semua siswa yang terlibat aktif dalam
pembelajaran, dan memberikan penguatan dengan segera.
9) Menutup pelajaran
Pada indikator ini guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan 2
deskriptor tampak yaitu memberikan soal evaluasi untuk penilaian dan menutup
pembelajaran. Sedangkan 2 deskriptor tidak tampak yaitu mendorong siswa
menyimpulkan materi pembelajaran, dan mengoreksi soal evaluasi bersama siswa.
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Adapun perolehan skor tiap indikator dapat dilihat pada diagram berikut.

Keterampilan Guru Siklus I
Membuka Pelajaran

4
3.5

Menayangkan video pembelajaran

3

Mengajukan pertanyaan

2.5

Membagi kelas ke dalam beberapa
kelompok

2
Membimbing siswa dalam diskusi
kelompok

1.5
Membimbing kelompok dalam
diskusi kelas

1

Memberikan konfirmasi terhadap
laporan siswa

0.5

Memberikan penguatan

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Menutup pelajaran

Diagram 4.1. Perolehan Data Keterampilan Guru Siklus I

b) Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran PKn melalui model siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran pada siklus I diperoleh data sebagai
berikut.
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Tabel 4.2
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
Jumlah Deskriptor
yang Tampak
No.

Indikator
0

1.

1

Mengikuti kegiatan awal

2
16

3

RataSkor

rata

4

8

2

64

2,5

17

9

87

3,3

8

69

2,7

26

78

3

pembelajaran
2.

Mengamati video pembelajaran

3.

Menjawab pertanyaan guru

4.

Berkelompok untuk melakukan
diskusi

5.

Aktif bekerja dalam diskusi

18

2

4

20

96

3,7

23

1

2

57

2,2

15

11

89

3,4

26

104

4

52

2

kelompok
6.

Melaporkan hasil diskusi

7.

Mendengarkan penjelasan guru

8.

Menghargai prestasi belajar
siswa yang lain

9.

Mengikuti kegiatan akhir

26

pembelajaran
Jumlah Skor Rata-Rata
Kategori

26,77
Baik

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas siswa
dalam pembelajaran PKn melaui model siklus belajar berbantuan media video
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pembelajaran pada siklus I memperoleh rata-rata skor 26,77 dengan kategori baik.
Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 1 dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Mengikuti kegiatan awal pembelajaran
Pada indikator mengikuti kegiatan awal pembelajaran siswa memperoleh
skor rata-rata sebesar 2,4. Semua siswa telah berada di dalam kelas sebelum
pembelajaran dimulai dan menyiapkan diri mengikuti pembelajaran. Namun
hanya 10 siswa yang menunjukkan kegembiraan/senang dalam mengikuti
pembelajaran dan 2 siswa yang menanggapi apersepsi.
2) Mengamati video pembelajaran
Pada indikator mengamati video pembelajaran siswa mendapat skor rata-rata
sebesar 3,3. Hal ini ditunjukkan dengan semua siswa telah antusias mengamati
video pembelajaran, tidak sibuk sendiri saat penayangan video pembelajaran dan
menunjukkan rasa keingintahuan terhadap permasalahan yang dimunculkan dalam
video pembelajaran. Namun hanya 9 siswa yang mengomentari isi video.
3) Menjawab pertanyaan guru
Pada indikator menjawab pertanyaan guru siswa memperoleh skor rata-tara
sebesar 2,3. Hal ini ditunjukkan dengan semua siswa telah mendengarkan
pertanyaan guru dan berpikir untuk menjawab pertanyaan guru. Namun hanya 8
siswa yang memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan guru. Sementara 1
deskriptor tidak tampak pada semua siswa yaitu menjawab pertanyaan dengan
kalimat yang jelas.
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4) Berkelompok untuk melakukan diskusi
Pada indikator berkelompok untuk melakukan diskusi siswa memperoleh
skor rata-rata sebesar 3. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak pada
semua siswa yaitu mengatur tempat duduk sesuai dengan kelompoknya, membaca
petunjuk pengerjaan lembar kerja, dan membagi tugas anggota kelompok untuk
melakukan diskusi. Sedangkan 1 deskriptor tidak tampak pada semua siswa yaitu
berkelompok secara heterogen.
5) Bekerja dalam diskusi kelompok
Pada indikator bekerja dalam diskusi kelompok siswa memperoleh skor ratarata sebesar 3,7. Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor tampak pada semua
siswa yaitu bekerja sama dalam

diskusi dengan teman satu kelompok dan

bertanya pada guru ketika menemui kesulitan. Namun hanya 24 siswa yang tidak
mengganggu kelompok lain saat berdiskusi dan 20 siswa yang perhatiannya
tertuju pada tujuan dan topik diskusi.
6) Melaporkan hasil diskusi
Pada indikator melaporkan hasil diskusi siswa memperoleh skor rata-rata
2,2. Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor tampak pada semua siswa yaitu
menuliskan laporan dalam LKPD dan memperhatikan kelompok presentasi.
Namun hanya 3 siswa yang mempresentasikan laporan di depan kelas dan 2 siswa
yang menanggapi hasil presentasi.
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7) Mendengarkan penjelasan guru
Pada indikator mendengarkan penjelasan guru siswa memperoleh skor ratarata sebesar 3,4. Hal ini ditunjukkan dengan semua siswa telah menampakkan 3
deskriptor yaitu memperhatikan penjelasan guru, menghayati contoh penerapan
konsep dalam kehidupan sehari-hari, dan mencatat hal-hal penting dari penjelasan
guru. Namun hanya 11 siswa yang memberikan balikan terhadap penjelasan guru.
8) Menghargai prestasi belajar siswa yang lain
Pada indikator menghargai prestasi belajar siswa lain ini aktivitas siswa ratarata mencapai 4. Hal ini ditunjukkan dengan semua descriptor tampak pada semua
siswa yaitu menghargai pendapat siswa yang lain,memberikan tepuk tangan
terhadap siswa yang aktif dalam pembelajaran, tidak mencela pendapat teman,
dan tidak menyombongkan diri.
9) Mengikuti kegiatan akhir pembelajaran
Pada indikator mengikuti kegiatan akhir pembelajaran siswa memperoleh
skor rata-rata sebesar 2. Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor tampak pada
semua siswa yaitu mengerjakan soal evaluasi dengan cermat dan mengikuti
pembelajaran hingga akhir. Sedangkan 2 deskriptor tidak tampak pada semua
siswa yaitu menyimpulkan materi pembelajaran bersama guru dan mengoreksi
soal evaluasi bersama guru.
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Adapun perolehan skor tiap indikator dapat juga dilihat pada diagram
berikut.

Aktivitas Siswa Siklus I
Mengikuti kegiatan awal
pembelajaran

4
3.5

Mengamati video pembelajaran

3

Menjawab pertanyaan guru

2.5

Berkelompok untuk melakukan
diskusi

2
Bekerja dalam diskusi kelompok

1.5
Melaporkan hasil diskusi

1
Mendengarkan penjelasan guru

0.5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menghargai prestasi belajar siswa
yang lain
Mengikuti kegiatan akhir
pembelajaran

Diagram 4.2. Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus I
c) Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa
Berdasarkan data hasil belajar raah kognitif siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran yang
dilakukan pada akhir pembelajaran dengan mengerjakan soal pilihan ganda dan
uraian sejumlah 15 soal secara individu. Adapun hasil belajar ranah kognitif pada
siklus I diperoleh data sebagai berikut.
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Tabel 4.3
Data Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif Siklus I
Nilai

Frekuensi

Kualifikasi

25-34

1

Tidak Tuntas

35-44

0

Tidak Tuntas

45-54

2

Tidak Tuntas

55-64

2

Tidak Tuntas

65-74

2

Tidak Tuntas

75-84

3

Tuntas

85-90

16

Tuntas

Rata-Rata

77,5

Cukup

Nilai Terrendah

25

Nilai Tertinggi

95

Persentase Ketuntasan

73 %

Persentase Ketidaktuntasan

27 %

Berdasarkan tabel 4.3 perolehan hasil belajar siswa pada siklus I, nilai
terendah yang diperoleh adalah 25 dengan nilai tertinggi sebesar 95. Jumlah siswa
yang tuntas belajar atau mencapai KKM sebesar 75 sebanyak 19 siswa (73%), 7
siswa (27%) belum tuntas dalam belajar atau mendapatkan nilai di bawah KKM.
Nilai rata-rata siswa diperoleh dengan

menjumlah nilai seluruh siswa yang

diperoleh sebesar 215 dibagi jumlah siswa yang mengikuti evaluasi sebanyak 26
siswa, sehingga diperoleh rerata sebesar 77,5 dengan kategori cukup.

106

Hasil penilaian karakter siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.4
Data Penilaian Karakter Siswa Siklus I
Jumlah Deskriptor
No.

Indikator

yang Tampak
0

1.

Bertanggung jawab

2.

Percaya diri

3.

Saling menghargai

1

2

Skor

3

17

rata

4
26

9
26

Rata-

104

4

61

2,3

104

3

Jumlah Skor Rata-Rata

10,3

Kategori

Baik

Selengkapnya hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus I dapat dilihat
dalam diagram lingkaran berikut.

Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif
Siklus I

Tuntas

27%

Tidak Tuntas
73%

Diagram 4.3. Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif Siklus I
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Diagram 4.3. menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar siswa
pada siklus I telah mencapai 73% (19 dari 26 siswa). Ketuntasan belajar klasikal
tersebut belum mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 85%
siswa mengalami ketuntasan belajar dalam pembelajaran, sehingga penelitian
akan dilanjutkan pada siklus 2.
4.1.1.3. Refleksi
Refleksi dilaksanakan untuk mengkaji proses pembelajaran dan mnganalisis
data hasil pengamatan. Refleksi tindakan siklus I bedasarkan masalah-masalah
yang muncul selama pelaksanaan tindakan yang dapat dilihat dari indikator
keterampilan guru dan aktivitas siswa. Adapun

permasalahan selama

pembelajaran pada siklus I sebagai berikut:
a. Motivasi belum dilakukan pada kegiatan awal pembelajaran.
b. Guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga siswa tidak
mengetahui kompetensi yang harus dicapai.
c. Guru belum melakukan penyebaran pertanyaan.
d. Guru belum menyiapkan daftar kelompok sehingga pengkondisian siswa
untuk berkelompok kurang tertib dan persebaran siswa tidak merata.
e. Penjelasan guru belum dikaitkan dengan penjelasan siswa.
f. Penguatan belum diberikan pada semua siswa dan belum diberikan dengan
segera.
g. Pengkondisian siswa terlalu lama sehingga waktu yang dialokasikan tidak
cukup untuk mengoreksi soal evaluasi bersama siswa.
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h. Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran masuk dalam kategori
baik dengan skor yang diperoleh sebesar 25.
i.

Aktivitas siswa di dalam kelas masuk dalam kategori baik dengan skor yang
diperoleh sebesar 26,77.

j. Hasil tes akhir menunjukkan masih ada 27% siswa yang belum tuntas,
ketuntasan belajar masih 73%.
4.1.1.4.Revisi
Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I, terdapat hal-hal yang
perlu diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. Perbaikan tersebut sebagai berikut:
a. Guru sebaiknya menyampaikan motivasi pada awal pembelajaran agar siswa
lebih bersemangat mengikuti pembelajaran.
b. Guru sebaiknya menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengerti
kompetensi belajar yang harus dicapai.
c. Sebaiknya guru melakukan penyebaran pertanyaan agar semua siswa
mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat.
d. menyiapkan daftar kelompok terlebih dahulu agar pengkondisian siswa lebih
mudah dan dapat membentuk kelompok secara heterogen.
e. Sebaiknya penjelasan guru dikaitkan dengan penjelasan siswa.
f. Sebaiknya penguatan diberikan kepada semua siswa yang aktif dalam
pembelajaran dan diberikan dengan segera.
g. Sebaiknya guru dapat mengatur penggunaan waktu secara efisien agar waktu
yang dialokasikan cukup untuk melakukan kegiatan pembelajaran hingga
akhir.
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h. Keterampilan guru perlu ditingkatkan lagi dengan cara melaksanakan
indikator

keterampilan

guru

yang

telah

ditetapkan

sehingga

dapat

memperbaiki pembelajaran berikutnya.
i.

Aktivitas siswa perlu ditingkatkan lagi dengan cara melaksanakan indikator
aktivitas siswa yang telah ditetapkan.

j. Hasil belajar perlu ditingkatkan lagi dengan cara memberikan materi dan lebih
banyak tanya-jawab, karena belum mencapai ketuntasan klasikal yang
ditetapkan dalam indikator keberhasilan penelitian yaitu sebesar 85%.
4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Pembelajaran PKn mengunakan model siklus belajar berbantuan video
pembelajaran siklus IIdilaksanakan pada Hari Selasa, 11 Maret 2014 di kelas VA
SD Lab School Unnes setelah melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan
siklus I. Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini telah mengalami perbaikan dari
siklus I. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, observasi, refleksi dan revisi.
4.1.2.1. Tahap Perencanaan
Langkah-langkah

yang

harus

dipersiapkan

dalam

melaksanakan

perencanaan tindakan siklus II adalah:
a) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus II akan dikaji standar
kompetensi 4. Menghargai keputusan bersama.
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b) Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan
KD 4.1 Mengenal bentuk keputusan bersama.
c) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran.
d) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS).
e) Menyiapkan soal evaluasi berupa Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD).
f) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru,
aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
g) Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran.
4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan
a) Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada:
nama sekolah

: SD Lab School Unnes

hari, tanggal

: Selasa, 11 Maret 2014

kelas/ semester

: VA/ 2 (dua)

alokasi waktu

: 2 x 35 menit

b) Uraian kegiatan:
Kegiatan pembelajaran meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti
dan kegiatan akhir.
1) Pra kegiatan
Pra kegiatan pembelajaran berlangsung selama 5 menit. Dalam pra kegiatan
pembelajaran guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdo’a dan

111

presensi. Dilanjutkan dengan pengkondisian kelas dengan merapikan tempat
duduk siswa dan meminta siswa menyiapkan alat tulis.
5) Kegiatan awal
Kegiatan awal berlangsung selama 5 menit. Dalam kegiatan awal ini guru
melakukan apersepsi dengan melakukan tanya-jawab bersama siswa.
“Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai apa?”, tanya guru.
“Keputusan pribadi dan keputusan bersama”, jawab siswa secara serentak.
Guru melanjutkan pertanyaan, “Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud
dengan keputusan?”.
NIR menjawab, “Pilihan yang dilaksanakan”.
“Ada yang punya pendapat lain?”, guru kembali menawarkan jawaban.
“Pilihan yang diambil untuk dilaksanakan”, jawab AAH.
“Iya betul. Beri tepuk tangan untuk mas NIR dan mas AAH!”
“Lalu apakah yang dimaksud dengan keputusan bersama?”, lanjut guru.
“Pilihan yang dipilih oleh bersama”, jawab NA.
“Ada jawab lain?”, guru kembali melakukan penyebaran pertanyaan.
“Pilihan yang diambil oleh lebih dari stu orang untuk bersama”, jawab JB.
“Bagus. Nah sekarang sispa yang tahu bentuk-bentuk keputusan bersama?”.
NA kembali menjawab “Keputusan pribadi dan keputusan bersama”.
“Cara yang digunakan untuk membuat keputusan bersama?” guru
memperjelas pertanyaan.
“Voting” jawab JB.
“Musyawarah” NA menambahkan.
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“Pintar” guru memberi penguatan. Lalu guru melanjutkan dengan
memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
2) Kegiatan Inti
Tahap Pembangkitan Minat
Sintaks yang pertama yaitu tahap pembangkitan minat. Pada tahap ini guru
membangkitakan minat belajar siswa melalui penayangan media pembelajaran
yang berupa video pembelajaran. Video pada siklus II ini berisi tentang bentukbentuk keputusan bersama. Video pembelajaran yang ditayangkan di dalamnya
terdiri dari unsur musik, gambar, animasi, tulisan, suara dan video pendek
mengenai bentuk-bentuk keputusan bersama. Sehingga siswa dapat melihat,
mendengar dan sekaligus membaca teks yang ada di dalam video pembelajaran.
Pada bagian awal video ditayangkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat
menggali pengetahuan awal siswa mengenai materi pembelajaran seperti,
“Tahukah kalian bentuk keputusan bersama?”. Pertanyaan yang diajukan pada
awal video pembelajaran dimaksudkan untuk menggali rasa keingintahuan siswa
terhadap materi pembelajaran. Video juga menyajikan contoh sebagai acuan siswa
untuk menjawab pertanyaan. Contoh yang disajikan adalah kegiatan yang sangat
dekat dengan siswa dan yang biasa dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari
seperti, “Misalnya ketika kalian hendak memilih ketua kelas, dengan cara apakah
ketua kelas dipilih?”. Pertanyaan tersebut tentu dapat membantu siswa menjawab
pertanyaan sebelumnya.
Penayangan

video

dilanjutkan

dengan

tayangan

mengenai

contoh

pelaksanaan musyawarah dan voting. Pada video ini peneliti membuat sendiri
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skenario video dan diperagakan oleh teman-teman peneliti. Setting yang pertama
dilakukan di Kampus PGSD Unnes dengan cerita kelompok Karang Taruna
sedang bermusyawarah

mengenai perencanaan

Kegiatan

Perayaan

Hari

kemerdekaan RI.

Gambar 4.10. Video contoh pelaksanaan musyawarah
Isi video ideo yang ke-dua masih berkelanjutan dari video yang pertama
yaitu kelompok Karang Taruna yang melaksanakan voting untuk menentukan
tempat Kegiatan Perayaan Hari Kemerdekaan RI.

Gambar 4.11. Video contoh pelaksanaan voting
Setelah penayangan contoh pelaksanaan musyawarah dan voting, video
menyajikan pertanyaan simpulan untuk dikaji lebih lanjut melalui kegiatan
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diskusi,

“Dapatkah

kalian

membedakan

musyawarah

dengan

voting?”.

Selanjutnya pertanyaan tersebut menjadi bahan untuk diskusi.
Melalui penayangan video pembelajaran siswa terlihat sangat antusias
mengikuti pembelajaran. Siswa memperhatikan

isi video hingga akhir

penayangan. Hanya saja pada bagian akhir video suara tidak begitu jelas terdengar
karena terjadi sedikit gangguan pada speaker. Kegiatan ini termasuk ke dalam
langkah pembelajaran scientific yaitu mengamati.
Setelah guru selesai menayangkan video pembelajaran, kemudian guru
meminta siswa untuk mengomentari isi video pembelajaran.
“Berisi tentang apa video yang baru saja Ibu tayangkan?”, tanya guru kepada
siswa.
“Voting untuk lomba tujuhbelasan”, jawab DP.
“Bagus. Yang pertama tadi video tentang apa?“
“Musyawarah”, jawab siswa.
“Pintar”, balas guru. “Kemudian apa perbedaan antara musyawarah dengan
voting?”, lanjut guru.
Siswa DP menjawab “Penghitungan suara”.
“Kalau di dalam voting digunakan penghitungan suara, bagaimana dengan
musyawarah? Adakah penghitungan suara di dalam musyawarah?”, tanya guru.
“Tidak”, jawab siswa serentak.
“Jadi bagaimana cara melakukan musyawarah?”, siswa masih diam
kemudian guru membantu siswa menjawab soal “Semua pendapat ditampung
untuk dipertimbangkan dan dipilih yang paling baik”.
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Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran scientific yaitu
menanya.
Tahap Eksplorasi
Sintaks yang ke-dua yaitu tahap eksplorasi. Pada tahap ini siswa dibentuk
menjadi kelompok-kelompok untuk melakukan diskusi. Setiap kelompok
diberikan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai panduan dalam melakukan
diskusi.Siswa dapat mencari jawaban dengan melakukan kegiatan diskusi,
membaca literatur atau dengan melakukan pengamatan.
Pada siklus II ini guru telah menyiapkan daftar kelompok secara heterogen.
Guru meminta siswa yang duduk pada deret pertama dan ketiga untuk memutar
kursinya menghadap ke belakang, kemudian guru membacakan daftar kelompok
di depan kelas. Setelah semua daftar kelompok selesai dibacakan, siswa
dipersilakan berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Dengan
menggunakan cara tersebut, pengkondisian siswa untuk berkelompok lebih mudah
dan lebih tertib.
Setelah semua siswa duduk berkelompok, guru kembali mengondisikan
kelas agar suasana diskusi tetap kondusif. Guru mejelaskan tugas masing-masing
kelompok dan mengingatkan agar semua anggota kelompok memfokuskan
perhatiannya kepada topik diskusi. Guru juga mengingatkan agar semua siswa
aktif bekerja bersama anggota kelompoknya.
Terlihat setiap kelompok bekerja dalam mendiskusikan lembar kerja. Ada
yang mulai menulis nama anggota kelompok, membaca soal dan membuka buku
sebagai sumber belajar. Guru berkeliling untuk memandu setiap kelompok dalam
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melakukan diskusi. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran
scientific yaitu mengumpulkan informasi.
Tahap Penjelasan
Sintaks yang ke-tiga yaitu tahap penjelasan. Pada tahap ini setiap
kelompok dimainta untuk melaporkan hasil diskusi di depan kelas. Guru
memberikan tanggapan terhadap penjelasan siswa. Tanggapan guru didasarkan
dari pendapat siswa terdahulu. Guru juga melengkapi jawaban yang dikemukakan
siswa. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran scientific yaitu
mengkomunikasikan.
Tahap Elaborasi
Sintaks yang ke-empat yaitu tahap elaborasi. Guru bersama siswa
menyimpulkan hasil diskusi. Guru menuliskan kesimpulan di papan tulis dan
siswa mencatatnya di buku tulis. Setelah didapat kesimpulan pembelajaran
kemudian guru memberikan Lembar Tugas Peserta Didik yang dikerjakan secara
individu sebagai evaluasi pembelajaran. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah
pembelajaran scientific yaitu mengasosiasi.
Tahap Evaluasi
Sintaks yang ke-lima yaitu evaluasi. Pada tahap ini guru bersama siswa
mengoreksi soal evaluasi yang telah dikerjakan.
4) Kegiatan Akhir
Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan
motivasi kepada siswa untuk giat belajar.
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4.1.2.3. Observasi
a) Deskripsi Observasi Keterampilan Guru
Hasil pengamatan keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran pada siklus II dapat dilihat tabel dibawah ini
Tabel 4.5.
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II
Jumlah Deskriptor
No.

yang Tampak

Indikator
0

1

2

3

Skor
4

1.

Membuka pelajaran

√

4

2.

Menayangkan video pembelajaran

√

4

3.

Mengajukan pertanyaan yang
berkaitan dengan isi video

4.

Membagi kelas ke dalam beberapa
kelompok

5.

Membimbing siswa dalam diskusi

√

3

√

√

4

3

kelompok
√

6.

Membimbing kelompok dalam diskusi
kelas

4

7.

Memberikan konfirmasi terhadap
laporan siswa

√

3

8.

Memberikan penguatan

√

3

9.

Menutup pelajaran

√

3
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Jumlah Skor

31

Kategori

Sangat
Baik

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil observasi keterampilan
guru pada pembelajaran PKn menguunakan model siklus belajar berbantuan video
pembelajaran siklus II mendapatkan skor 31 dengan kategori sangat baik. Uraian
setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut.
1) Membuka Pelajaran
Pada indikator membuka pelajaran guru mendapat skor 4. Hal ini
ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu melakukan kegiatan pra
pembelajaran, menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran,
mengadakan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
2) Menayangkan video pembelajaran
Pada indikator menayangkan video pembelajaran guru memperoleh skor 4.
Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor tampak yaitu isi video sesuai materi
pembelajaran, isi

video

dapat

membangkitkan

minat

siswa

mengikuti

pembelajaran, menciptakan suasana kondusif saat penayangan video dan
mendorong siswa untuk mengomentari isi video.
3) Mengajukan pertanyaan
Pada indikator mengajukan pertanyaan guru memperoleh skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu memberikan waktu berpikir
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untuk siswa, melakukan penyebaran pertanyaan, dan memberikan tuntunan
kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Sedangkan
1 deskriptor tidak tampak yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan
singkat.
4) Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok
Pada indikator membagi kelas ke dalam beberapa kelompok guru mendapat
skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor tampak yaitu mengelompokkan
siswa secara heterogen, membantu siswa mengatur tempat duduk, memberikan
lembar kerja kepada setiap kelompok dan menjelaskan tugas masing-masing
kelompok.
5) Membimbing siswa dalam diskusi kelompok
Pada indikator membimbing siswa dalam diskusi kelompok guru
memperolah skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak yaitu
memusatkan perhatian siswa pada topik diskusi, mengarahkan siswa untuk
bekerja sama, membantu kelompok yang menemui kesulitan. Sedangkan 1
deskriptor tidak tampak yaitu selalu mencptakan suasana diskusi yang kondusif
karena perhatian guru pada kelompok yang belum selesai melakukan diskusi
sehingga kelompok lain yang selesai terlebih dahulu luput dari perhatian guru.
6) Membimbing kelompok dalam diskusi kelas
Pada indikator membimbing kelompok dalam diskusi kelas guru
memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan semua deskriptor tampak yaitu
mengecek kembali pekerjaan siswa, membimbing siswa menyampaikan laporan
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melalui presentasi, memberikan kesempatan siswa menanggapi presentasi, dan
memberi informasi tambahan agar siswa memperoleh pengertian yang jelas.
7) Memberikan konfirmasi terhadap laporan siswa
Pada indikator memberi konfirmasi terhadap

laporan

siswa guru

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak yaitu
penyajian penjelasan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran, memberikan
penjelasan disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna,
memberi kesempatan siswa untuk menanyakan materi yang belum dipahami.
Sedangkan 1 deskriptor tidak tampak yaitu penjelasan guru dikaitkan dengan
penjelasan siswa.
8) Memberikan penguatan
Pada indikator memberikan penguatan guru memperoleh skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak yaitu memberikan penguatan verbal,
memberikan penguatan non verbal, dan memberikan penguatan dengan segera.
Sedangkan 1 deskriptor tidak tampak yaitu penguatan diberikan pada semua siswa
yang terlibat aktif dalam pembelajaran.
9) Menutup pembelajaran
Pada indikator menutup pembelajaran guru memperoleh skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak yaitu memberikan soal evaluasi untuk
penilaian, mengoreksi soal evaluasi bersama siswa, dan menutup pembelajaran.
Sedangkan 1 deskriptor tidak tampak yaitu mendorong siswa menyimpulkan
materi pembelajaran.
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Adapun perolehan skor tiap indikator dapat dilihat pada diagram berikut.

Keterampilan Guru Siklus II
Membuka Pelajaran

4
3.5

Menayangkan video pembelajaran

3

Mengajukan pertanyaan

2.5

Membagi kelas ke dalam beberapa
kelompok

2
Membimbing siswa dalam diskusi
kelompok

1.5
Membimbing kelompok dalam
diskusi kelas

1

Memberikan konfirmasi terhadap
laporan siswa

0.5

Memberikan penguatan

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Menutup pembelajaran

Diagram 4.4. Perolehan Data Keterampilan Guru Siklus II
b) Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran PKn melalui model siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran pada siklus II diperoleh data sebagai
berikut.
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Tabel 4.6.
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
Jumlah Deskriptor
No.

yang Tampak

Indikator
0

1.

Mengikuti kegiatan awal

1

2

1

3

Skor

Ratarata

4

21

4

79

3,2

pembelajaran
2.

Mengamati video pembelajaran

1

1

19

5

79

3,2

3.

Menjawab pertanyaan guru

1

15

2

8

68

2,7

4.

Berkelompok untuk melakukan
diskusi

1

25

100

4

5.

Bekerja dalam diskusi kelompok

1

6

19

94

3,8

6.

Melaporkan hasil diskusi

1

12

7

6

69

2,8

7.

Mendengarkan penjelasan guru

1

7

9

9

77

3

8.

Menghargai prestasi belajar
siswa yang lain

1

1

24

97

3,8

9.

Mengikuti kegiatan akhir

1

25

75

3

pembelajaran
Jumlah Skor Rata-Rata

29,52

Kategori

Sangat
Baik

Berdasarkan tabel 4.6 perolehan rata-rata skor aktivitas dalam pembelajaran
PKn melaui model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran pada
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siklus II memperoleh rata-rata skor sebesar 29,52 dengan kategori sangat baik.
Terdapat 1 siswa yang tidak berangkat karena sakit, sehingga skor akhir diperoleh
dari jumlah perolehan skor seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran dibagi
jumlah siswa yang datang mengikuti pembelajaran. Hasil observasi aktivitas siswa
pada siklus II dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Mengikuti kegiatan awal pembelajaran
Pada indikator mengikuti kegiatan awal pembelajaran siswa memperoleh
skor rata-rata sebesar 3,2. Semua siswa telah menampakkan 3 deskriptor dengan
berada di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai, menyiapkan diri mengikuti
pembelajaran

dan

menunjukkan

kegembiraan/senang

dalam

mengikuti

pembelajaran. Namun hanya 4 siswa yang dan siswa yang menanggapi apersepsi.
2) Mengamati video pembelajaran
Pada indikator mengamati video pembelajaran siswa mendapat skor rata-rata
sebesar 3,2. Hal ini ditunjukkan dengan semua siswa telah antusias mengamati
video pembelajaran dan menunjukkan rasa keingintahuan terhadap permasalahan
yang dimunculkan dalam video pembelajaran, 24 siswa tidak sibuk sendiri saat
penayangan video pembelajaran Namun hanya 5 siswa yang mengomentari isi
video.
3) Menjawab pertanyaan guru
Pada indikator menjawab pertanyaan guru siswa memperoleh skor rata-tara
sebesar 2,7. Hal ini ditunjukkan dengan semua siswa telah mendengarkan
pertanyaan guru dan berpikir untuk menjawab pertanyaan guru. Namun hanya 10
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siswa yang menjawab pertanyaan dengan kalimat yang jelas dan 8 siswa
memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan guru.
4) Berkelompok untuk melakukan diskusi
Pada indikator berkelompok untuk melakukan diskusi siswa memperoleh
skor rata-rata sebesar 4. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor tampak pada
semua siswa yaitu berkelompok secara heterogen, mengatur tempat duduk sesuai
dengan kelompoknya, membaca petunjuk pengerjaan lembar kerja, dan membagi
tugas anggota kelompok untuk melakukan diskusi.
5) Bekerja dalam diskusi kelompok
Pada indikator bekerja dalam diskusi kelompok siswa memperoleh skor ratarata sebesar 3,8. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak pada semua
siswa yaitu bekerja sama dalam

diskusi dengan teman satu kelompok,

perhatiannya tertuju pada tujuan dan topik diskusi dan bertanya pada guru ketika
menemui kesulitan. Namun hanya 19 siswa yang tidak mengganggu kelompok
lain saat berdiskusi.
6) Melaporkan hasil diskusi
Pada indikator melaporkan hasil diskusi siswa memperoleh skor rata-rata
2,8. Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor tampak pada semua siswa yaitu
menuliskan laporan dalam LKPD dan memperhatikan kelompok presentasi.
Namun hanya 6 siswa yang mempresentasikan laporan di depan kelas dan 13
siswa yang menanggapi hasil presentasi.
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7) Mendengarkan penjelasan guru
Pada indikator mendengarkan penjelasan guru siswa memperoleh skor ratarata sebesar 3. Hal ini ditunjukkan dengan semua siswa telah menampakkan 2
deskriptor yaitu menghayati contoh penerapan konsep dalam kehidupan seharihari dan mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru. Namun hanya 18 siswa
yang memperhatikan penjelasan guru dan 9 siswa yang memberikan balikan
terhadap penjelasan guru.
8) Menghargai prestasi belajar siswa yang lain
Pada indikator menghargai prestasi belajar siswa lain ini aktivitas siswa ratarata mencapai 3,8. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak pada semua
siswa yaitu menghargai pendapat siswa yang lain, tidak mencela pendapat teman,
dan tidak menyombongkan diri. Namun hanya 24 siswa yang memberikan tepuk
tangan terhadap siswa yang aktif dalam pembelajaran.
9) Mengikuti kegiatan akhir pembelajaran
Pada indikator mengikuti kegiatan akhir pembelajaran siswa memperoleh
skor rata-rata sebesar 3. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak pada
semua siswa yaitu mengerjakan soal evaluasi dengan cermat, mengoreksi soal
evaluasi bersama guru, dan mengikuti pembelajaran hingga akhir. Sedangkan 1
deskriptor tidak tampak pada semua siswa yaitu menyimpulkan materi
pembelajaran bersama guru.
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Adapun perolehan skor tiap indikator dapat juga dilihat pada diagram
berikut.

Aktivitas Siswa Siklus II
Mengikuti kegiatan awal
pembelajaran

4
3.5

Mengamati video pembelajaran

3

Menjawab pertanyaan guru

2.5

Berkelompok untuk melakaukan
diskusi

2
Bekerja dalam diskusi kelompok

1.5
Melaporkan hasil diskusi

1
Mendengarkan penjelasan guru

0.5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menghargai prestasi belajar siswa
yang lain
Mengikuti kegiatan akhir
pembelajaran

Diagram 4.5. Perolehan Data Aktivitas SiswaSiklus II

c) Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa
Berdasarkan data hasil belajar raah kognitif siswa dalam pembelajaran
PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran yang
dilakukan pada akhir pembelajaran dengan mengerjakan soal pilihan ganda dan
uraian sejumlah 15 soal secara individu.Adapun hasil belajar ranah kognitif pada
siklus II diperoleh data sebagai berikut.
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Tabel 4.7.
Data Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif Siklus II
Nilai

Frekuensi

Kualifikasi

0-64*

1

Tidak Tuntas

65-74

4

Tidak Tuntas

75-84

6

Tuntas

85-94

9

Tuntas

95-100

6

Tuntas

Rata-Rata

84

Baik

Nilai Terrendah

65

Nilai Tertinggi

100

Persentase Ketuntasan

84 %

Persentase Ketidaktuntasan

16 %

Keterangan *= tidak berangkat tanpa keterangan
Berdasarkan tabel 4.7 perolehan hasil belajar siswa pada siklus II, nilai
terendah yang diperoleh adalah 65 dengan nilai tertinggi sebesar 100. Jumlah
siswa yang tuntas belajar atau mencapai KKM sebesar 75 sebanyak 21 siswa, 4
siswa belum tuntas dalam belajar atau mendapatkan nilai di bawah KKM, serta 1
siswa tidak berangkat sehingga dalam penghitungan selanjutnya jumlah siswa
dianggap sebanyak 25 siswa. Nilai rata-rata siswa diperoleh dengan menjumlah
nilai seluruh siswa yang diperoleh sebesar 2100 dibagi jumlah siswa yang
mengikuti evaluasi sebanyak 25 siswa, sehingga diperoleh rerata sebesar 84
dengan kategori baik.
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Perolehan hasil belajar siswa pada ranah afektif dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 4.8.
Data Penilaian Karakter Siswa Siklus II

No.

Jumlah Deskriptor
yang Tampak
0
1
2
3
4
26

Indikator

1.

Bertanggung jawab

2.

Percaya diri

3.

Saling menghargai

16

10
26

Skor
104

Ratarata
4

62

2,3

104

4
10,3

Jumlah Skor Rata-Rata

Baik

Kategori

Selengkapnya hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus II dapat dilihat
dalam diagram lingkaran berikut.

Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif
Siklus II
16%

Tuntas
Tidak Tuntas

84%

Diagram 4.6. Hasil Belajar SiswaRanah Kognitif Siklus II
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Diagram 4.6. menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar siswa
pada siklus II telah mencapai 84%. Akan tetapi, ketuntasan belajar tersebut belum
mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 85% siswa mengalami
ketuntasan belajar dalam pembelajaran, sehingga penelitian akan dilanjutkan pada
siklus 3.
4.1.2.4. Refleksi
Refleksi dilaksanakan untuk mengkaji proses pembelajaran dan mnganalisis
data hasil pengamatan. Refleksi tindakan siklus II bedasarkan masalah-masalah
yang muncul selama pelaksanaan tindakan yang dapat dilihat dari indikator
keterampilan

guru

dan

aktivitas

siswa.

Adapun

permasalahan

selama

pembelajaran pada siklus II sebagai berikut:
a. Guru belum mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat.
b. Guru belum menegur siswa yang sibuk sendiri saat penayangan video.
c. Penjelasan guru belum dikaitkan dengan penjelasan siswa.
d. Penguatan belum diberikan kepada semua siswa yang aktif dalam
pembelajaran.
e. Guru

belum mendorong siswa untuk menyimpulkan

materi secara

keseluruhan.
f. Perhatian guru kurang merata terutama pada kelompok yang sudah selesai
melakukan diskusi sehingga gaduh.
g. Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran masuk dalam kategori
sangat baik dengan skor yang diperoleh sebesar 31.
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h. Aktivitas siswa di dalam kelas masuk dalam kategori sangat baik dengan skor
yang diperoleh sebesar 29,52.
i.

Hasil tes akhir menunjukkan masih ada 16% siswa yang belum tuntas,
ketuntasan belajar masih 84%.

4.1.2.5.Revisi
Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II, terdapat hal-hal yang
perlu diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. Perbaikan tersebut sebagai berikut:
a. Guru sebaiknya mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat agar
mudah dipahami oleh siswa.
b. Guru sebaiknya menegur siswa yang sibuk sendiri saat penayangan video agar
tercipta suasana yang kondusif.
c. Hendaknya penjelasan guru dikaitkan dengan penjelasan siswa.
d. Hendaknya penguatan diberikan kepada semua siswa yang aktif selama
pembelajaran.
e. Sebaiknya guru mendorong siswa menyimpulkan materi secara keseluruhan.
f. Guru sebaiknya tetap memperhatikan kelompok yang sudah selesai melakukan
diskusi agar tidak gaduh.
g. Keterampilan guru perlu ditingkatkan lagi dengan cara melaksanakan
indikator

keterampilan

guru

yang

telah

ditetapkan

sehingga

dapat

memperbaiki pembelajaran berikutnya.
h. Aktivitas siswa perlu ditingkatkan lagi dengan cara melaksanakan indikator
aktivitas siswa yang telah ditetapkan.
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i.

Hasil belajar perlu ditingkatkan lagi dengan cara memberikan materi dan lebih
banyak tanya-jawab, karena belum mencapai

ketuntasan klasikal yang

ditetapkan dalam indikator keberhasilan penelitian yaitu sebesar 85%.
4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III
Pembelajaran PKn menguunakan model siklus belajar berbantuan video
pembelajaran siklus III dilaksanakan pada Hari Selasa, 25 Maret 2014 di kelas VA
SD Lab School Unnes setelah melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan
siklus II. Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini telah mengalami perbaikan dari
siklus II. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, observasi, refleksi dan revisi. Berikut paparan deskripsi tahap
perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi dan revisipada siklus III.
4.1.3.1. Tahap Perencanaan
Langkah-langkah

yang

harus

dipersiapkan

dalam

melaksanakan

perencanaan tindakan siklus III adalah:
a) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus III akan dikaji standar
kompetensi 4. Menghargai keputusan bersama.
b) Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan
KD 4.2 Mematuhi keputusan bersama.
c) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran.
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d) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS).
e) Menyiapkan soal evaluasi berupa Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD).
f) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru,
aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran.
g) Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran.
4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan
a) Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada:
nama sekolah

: SD Lab School Unnes

hari, tanggal

: Selasa, 25 Maret 2014

kelas/ semester

: VA/ 2 (dua)

alokasi waktu

: 2 x 35 menit

b) Uraian kegiatan:
Kegiatan pembelajaran meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti
dan kegiatan akhir.
1) Pra kegiatan
Pra kegiatan pembelajaran berlangsung selama 5 menit. Dalam pra kegiatan
pembelajaran guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdo’a dan
presensi. Dilanjutkan dengan pengkondisian kelas dengan merapikan tempat
duduk siswa dan meminta siswa menyiapkan alat tulis.
2) Kegiatan awal
Kegiatan awal berlangsung selama 5 menit. Dalam kegiatan awal ini guru
melakukan apersepsi dengan melakukan tanya-jawab bersama siswa.

133

“Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai bentuk-bentuk
keputusan bersama, dapatkah kalian menyebutkan bentuk keputusan bersama?”.
“Voting dan musyawarah”, jawab DP.
“Bagaimana cara melakukan musyawarah?”, lanjut guru.
Siswa menjawab “Semua pendapat di ambil untuk dipertimbangkan dan
dipilih yang paling baik”.
“Lalu, dapatkah kalian menyebutkan contoh hasil keputusan bersama?”,
guru kembali bertanya.
“Struktur organisasi kelas”, jawab JB
“Jadwal piket”, jawab NA.
“Benarkah struktur organisasi kelas dan jadwal piket termasuk hasil
keputusan bersama?” tanya guru.
Siswa menjawab serentak, “Termasuk”.
“Betul, nah itu tadi adalah contoh hasil keputusan bersama yang harus kita
patuhi”.
Setelah melakukan apersepsi guru melanjutkan dengan menyampaikan
tujuan pembelajaran dan memberi motivasi kepada siswa untuk bersungguhsungguh mengikuti pembelajaran hingga akhir.
2) Kegiatan Inti
Tahap Pembangkitan Minat
Sintaks yang pertama yaitu tahap pembangkitan minat. Pada tahap ini guru
membangkitakan minat belajar siswa melalui penayangan media pembelajaran
yang berupa video pembelajaran. Video pada siklus III ini berjudul
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“Melaksanakan Hasil keputusan Bersama”. Video dilengkapi dengan gambar
ilustrasi untuk memperjelas pemeberian contoh.

Gambar 4.10. Contoh disertai dengan gambar ilustrasi
Dalam video siklus III ini disajikan cerita mengenai melaksanakan hasil
keputusan bersama yaitu jadwal piket kelas yang diperankan oleh siswa kelas IV
SD Negeri Binangun 01 Bandar Kabupaten Batang. Peneliti menyiapkan sendiri
skenario cerita dan membimbing siswa dalam pengambilan gambar dibantu oleh
wali kelas IV SD Negeri Binangun 01 Bandar kabupaten Batang.

Gambar 4.11. Video melaksanakan hasil keputusan bersama
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Video diakhiri dengan penayangan pertanyaan simpulan yang akan dikaji
lebih lanjut melalui kegiatan diskusi, “Dapatkah kalian menyebutkan manfaat dari
penggunaan asas kekeluargaan dalam melaksanakan hasil keputusan bersama?”.
Melalui penayangan video pembelajaran siswa terlihat sangat antusias
mengikuti pembelajaran.Semua siswa memperhatikan isi video hingga akhir
penayangan.Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran scientific yaitu
mengamati.
Setelah guru selesai menayangkan video pembelajaran, guru meminta siswa
untuk mengomentari isi video pembelajaran.
“Siapa yang berani mengomentari isi video tadi?”
“Setiap keputusan harus dihargai”, jawab siswa NA.
“Bagus NA”, balas guru memberi penguatan verbal.
“Jika keputusan tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi”, jawab siswa
DP.
“Bagus DP”, balas guru memberi penguatan verbal.
“Nah, ayo sapa lagi yang ingin berkomentar mengenai video tadi?”.
Siswa RAP mengangkat tangan dan bertanya, “Bu, apa yang dimaksud
dengan asas kekeluargaan?”.
Pada siklus III siswa telah mampu bertanya sendiri. Kemudian guru
menjelaskan maksud dari asas kekeluargaan,
“Asas kekeluargaan yaitu asas yang mengedepankan kebersamaan dan
gotong royong. Lalu apakah kalian dapat menyebutkan manfaat dari penggunaan
asas kekeluargaan dalam melaksanakan hasil keputusan bersama?”.
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Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran scientific yaitu
menanya.
Tahap Eksplorasi
Sintaks yang ke-dua yaitu tahap eksplorasi. Pada tahap ini siswa dibentuk
menjadi kelompok-kelompok untuk melakukan diskusi. Setiap kelompok
diberikan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai panduan dalam melakukan diskusi.
Siswa dapat mencari jawaban dengan melakukan kegiatan diskusi, membaca
literatur atau dengan melakukan pengamatan.
Pada siklus III ini guru telah menyiapkan daftar kelompok secara heterogen.
Guru meminta siswa yang duduk pada deret pertama dan ketiga untuk memutar
kursinya menghadap ke belakang, kemudian guru membacakan daftar kelompok
di depan kelas. Setelah semua daftar kelompok selesai dibacakan, siswa
dipersilakan berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Dengan
menggunakan cara tersebut, pengkondisian siswa untuk berkelompok lebih mudah
dan lebih tertib.
Setelah semua siswa duduk berkelompok, guru kembali mengondisikan
kelas agar suasana diskusi tetap kondusif. Guru mejelaskan tugas masing-masing
kelompok dan mengingatkan agar semua anggota kelompok memfokuskan
perhatiannya kepada topik diskusi. Guru juga mengingatkan agar semua siswa
aktif bekerja bersama anggota kelompoknya.
Terlihat setiap kelompok bekerja dalam mendiskusikan lembar kerja. Ada
yang mulai menulis nama anggota kelompok, membaca soal dan membuka buku
sebagai sumber belajar. Guru berkeliling untuk memandu setiap kelompok dalam
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melakukan diskusi. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran
scientific yaitu mengumpulkan informasi.
Tahap Penjelasan
Sintaks yang ke-tiga yaitu tahap penjelasan. Pada tahap ini setiap
kelompok diminta untuk melaporkan hasil diskusi di depan kelas. Guru
memberikan tanggapan terhadap penjelasan siswa. Tanggapan guru didasarkan
dari pendapat siswa terdahulu. Guru juga melengkapi jawaban yang dikemukakan
siswa. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran scientific yaitu
mengkomunikasikan.
Tahap Elaborasi
Sintaks yang ke-empat yaitu tahap elaborasi. Guru bersama siswa
menyimpulkan hasil diskusi. Guru menuliskan kesimpulan di papan tulis dan
siswa mencatatnya di buku tulis. Setelah didapat kesimpulan pembelajaran
kemudian guru memberikan Lembar Tugas Peserta Didik yang dikerjakan secara
individu sebagai evaluasi pembelajaran. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah
pembelajaran scientific yaitu mengasosiasi.
Tahap Evaluasi
Sintaks yang ke-lima yaitu evaluasi. Pada tahap ini guru bersama siswa
mengoreksi soal evaluasi yang telah dikerjakan.
4) Kegiatan Akhir
Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan
motivasi kepada siswa untuk giat belajar.

138

4.1.3.3. Observasi
a) Deskripsi Observasi Keterampilan Guru
Hasil pengamatan keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan
pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran pada siklus III dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.9.
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III
Jumlah Deskriptor
No.

yang Tampak

Indikator
0

1

2

3

Skor
4

1.

Membuka pelajaran

√

4

2.

Menayangkan video pembelajaran

√

4

3.

Mengajukan pertanyaan

√

4

4.

Membagi kelas ke dalam beberapa
kelompok

√

4

5.

Membimbing siswa dalam diskusi

√

4

kelompok
6.

Membimbing kelompok dalam diskusi
kelas

√

4

7.

Memberikan konfirmasi terhadap
laporan siswa

√

4

8.

Memberikan penguatan

√

3
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9.

√

Menutup pelajaran

3

Jumlah Skor

34

Kategori

Sangat
Baik

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan baha hasil observasi keterampilan guru
pada pembelajaran PKn menguunakan model siklus belajar berbantuan video
pembelajaran siklus III mendapatkan skor 34 dengan kategori sangat baik. Uraian
setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut.
1) Membuka Pelajaran
Pada indikator membuka pelajaran guru mendapat skor 4. Hal ini
ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu melakukan kegiatan pra
pembelajaran, menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran,
mengadakan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
2) Menayangkan video pembelajaran
Pada indikator menayangkan video pembelajaran guru memperoleh skor 4.
Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor tampak yaitu isi video sesuai materi
pembelajaran, isi

video

dapat

membangkitkan

minat

siswa

mengikuti

pembelajaran, menciptakan suasana kondusif saat penayangan video dan
mendorong siswa untuk mengomentari isi video.
3) Mengajukan pertanyaan
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Pada indikator mengajukan pertanyaan guru memperoleh skor 4. Hal ini
ditunjukkan dengan 4 deskriptor tampak yaitu pengungkapan pertanyaan secara
jelas dan singkat, memberikan waktu berpikir untuk siswa, melakukan penyebaran
pertanyaan, dan memberikan tuntunan kepada siswa yang mengalami kesulitan
dalam menjawab pertanyaan.
4) Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok
Pada indikator membagi kelas ke dalam beberapa kelompok guru mendapat
skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor tampak yaitu mengelompokkan
siswa secara heterogen, membantu siswa mengatur tempat duduk, memberikan
lembar kerja kepada setiap kelompok dan menjelaskan tugas masing-masing
kelompok.
5) Membimbing siswa dalam diskusi kelompok
Pada indikator membimbing siswa dalam diskusi kelompok guru
memperolah skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor tampak yaitu
memusatkan perhatian siswa pada topik diskusi, mengarahkan siswa untuk
bekerja sama, membantu kelompok yang menemui kesulitan, dan selalu
mencptakan suasana diskusi yang kondusif.
6) Membimbing kelompok dalam diskusi kelas
Pada indikator membimbing kelompok dalam diskusi kelas guru
memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan semua deskriptor tampak yaitu
mengecek kembali pekerjaan siswa, membimbing siswa menyampaikan laporan
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melalui presentasi, memberikan kesempatan siswa menanggapi presentasi, dan
memberi informasi tambahan agar siswa memperoleh pengertian yang jelas.
7) Memberikan konfirmasi terhadap laporan siswa
Pada indikator memberi konfirmasi terhadap

laporan

siswa guru

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor tampak yaitu
penjelasan guru dikaitkan dengan penjelasan siswa, penyajian penjelasan guru
sesuai dengan tujuan pembelajaran, memberikan penjelasan disertai contoh dalam
kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna, dan memberi kesempatan siswa untuk
menanyakan materi yang belum dipahami.
8) Memberikan penguatan
Pada indikator memberikan penguatan guru memperoleh skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak yaitu memberikan penguatan verbal,
memberikan penguatan non verbal, dan memberikan penguatan dengan segera.
Sedangkan 1 deskriptor tidak tampak yaitu penguatan diberikan pada semua siswa
yang terlibat aktif dalam pembelajaran.
9) Menutup pembelajaran
Pada indikator menutup pembelajaran guru memperoleh skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak yaitu memberikan soal evaluasi untuk
penilaian, mengoreksi soal evaluasi bersama siswa, dan menutup pembelajaran.
Sedangkan 1 deskriptor tidak tampak yaitu mendorong siswa menyimpulkan
materi pembelajaran.
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Adapun perolehan skor tiap indikator dapat dilihat pada diagram berikut.

Keterampilan Guru Siklus III
Membuka Pelajaran

4
3.5

Menayangkan video pembelajaran

3

Mengajukan pertanyaan

2.5

Membagi kelas ke dalam beberapa
kelompok

2
Membimbing siswa dalam diskusi
kelompok

1.5
Membimbing kelompok dalam
diskusi kelas

1

Memberikan konfirmasi terhadap
laporan siswa

0.5

Memberikan penguatan

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Menutup pelajaran

Diagram 4.7. Perolehan Data Keterampilan Guru Siklus III
d) Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran PKn melalui model siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran pada siklus III diperoleh data
sebagai berikut.
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Tabel 4.10.
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III
Jumlah Deskriptor
No.

yang Tampak

Indikator
0

1.

1

2

Mengikuti kegiatan awal

Skor

Ratarata

3

4

14

12

90

3,4

23

3

81

3,1

7

15

89

3,4

26

104

4

3

23

101

3,8

pembelajaran
2.

Mengamati video pembelajaran

3.

Menjawab pertanyaan guru

4.

Berkelompok untuk melakukan
diskusi

5.

Bekerja dalam diskusi kelompok

6.

Melaporkan hasil diskusi

6

16

4

76

2,9

7.

Mendengarkan penjelasan guru

1

12

13

89

3,4

8.

Menghargai prestasi belajar
siswa yang lain

26

104

4

9.

Mengikuti kegiatan akhir

78

3

4

26

pembelajaran

Berdasarkan

Jumlah Skor Rata-Rata

31,23

Kategori

Sangat
Baik

tabel

4.10. perolehan

rata-rata

skor aktivitas

dalam

pembelajaran PKn melaui model siklus belajar berbantuan media video
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pembelajaran pada siklus III memperoleh rata-rata skor sebesar 31,23 dengan
kategori sangat baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III dapat
dijelaskan sebagai berikut.
1) Mengikuti kegiatan awal pembelajaran
Pada indikator mengikuti kegiatan awal pembelajaran siswa memperoleh
skor rata-rata sebesar 3,4. Semua siswa telah berada di dalam kelas sebelum
pembelajaran dimulai dan menyiapkan diri mengikuti pembelajaran dan
menunjukkan kegembiraan/senang dalam mengikuti pembelajaran. Namun hanya
12 siswa yang dan siswa yang menanggapi apersepsi.
2) Mengamati video pembelajaran
Pada indikator mengamati video pembelajaran siswa mendapat skor rata-rata
sebesar 3,1. Hal ini ditunjukkan dengan semua siswa telah antusias mengamati
video pembelajaran dan menunjukkan rasa keingintahuan terhadap permasalahan
yang dimunculkan dalam video pembelajaran, siswa tidak sibuk sendiri saat
penayangan video pembelajaran Namun hanya 3 siswa yang mengomentari isi
video.
3) Menjawab pertanyaan guru
Pada indikator menjawab pertanyaan guru siswa memperoleh skor rata-tara
sebesar 3,4. Hal ini ditunjukkan dengan semua siswa telah mendengarkan
pertanyaan guru dan berpikir untuk menjawab pertanyaan guru. Namun hanya 22
siswa yang menjawab pertanyaan dengan kalimat yang jelas dan 15 siswa
memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan guru.
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4) Berkelompok untuk melakukan diskusi
Pada indikator berkelompok untuk melakukan diskusi siswa memperoleh
skor rata-rata sebesar 4. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor tampak pada
semua siswa yaitu berkelompok secara heterogen, mengatur tempat duduk sesuai
dengan kelompoknya, membaca petunjuk pengerjaan lembar kerja, dan membagi
tugas anggota kelompok untuk melakukan diskusi.
5) Bekerja dalam diskusi kelompok
Pada indikator bekerja dalam diskusi kelompok siswa memperoleh skor ratarata sebesar 3,8. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak pada semua
siswa yaitu bekerja sama dalam

diskusi dengan teman satu kelompok,

perhatiannya tertuju pada tujuan dan topik diskusi dan bertanya pada guru ketika
menemui kesulitan. Namun hanya 23 siswa yang tidak mengganggu kelompok
lain saat berdiskusi.
6) Melaporkan hasil diskusi
Pada indikator melaporkan hasil diskusi siswa memperoleh skor rata-rata
2,9. Hal ini ditunjukkan dengan 4 siswa menampakkan semua indikator yaitu
menuliskan laporan dalam LKPD, memperhatikan kelompok presentasi,
mempresentasikan laporan di depan kelas, dan menanggapi hasil presentasi.
Sedangakan 16 siswa memperoleh skor 3 dengan 1 deskriptor tidak tampak, dan 6
siswa memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor tidak tampak.
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7) Mendengarkan penjelasan guru
Pada indikator mendengarkan penjelasan guru siswa memperoleh skor ratarata sebesar 3,4. Hal ini ditunjukkan dengan 13 siswa memperoleh skor 4 dengan
4 deskriptor tampak yaitu memperhatikan penjelasan guru, menghayati contoh
penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari, mencatat hal-hal penting dari
penjelasan guru, dan memberikan balikan terhadap penjelasan guru. Sedangkan 12
siswa memperoleh skor 3 dengan 1 deskriptor tidak tampak, dan 1 siswa
memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor tidak tampak.
8) Menghargai prestasi belajar siswa yang lain
Pada indikator menghargai prestasi belajar siswa lain ini aktivitas siswa ratarata mencapai 4. Hal ini ditunjukkan dengan 26 siswa memperoleh skor 4 dengan
4 deskriptor tampak yaitu menghargai pendapat siswa yang lain, tidak mencela
pendapat teman, dan tidak menyombongkan diri. Namun hanya 24 siswa yang
memberikan tepuk tangan terhadap siswa yang aktif dalam pembelajaran.
9) Mengikuti kegiatan akhir pembelajaran
Pada indikator mengikuti kegiatan akhir pembelajaran siswa memperoleh
skor rata-rata sebesar 3. Hal ini ditunjukkan dengan 26 siswa memperoleh skor 3
dengan 3 deskriptor tampak.

147

Adapun perolehan skor tiap indikator dapat juga dilihat pada diagram
berikut.

Aktivitas Siswa Siklus III
Mengikuti kegiatan awal
pembelajaran

4
3.5

Mengamati video pembelajaran

3

Menjawab pertanyaan guru

2.5

Berkelompok untuk melakukan
diskusi

2
Bekerja dalam diskusi kelompok

1.5
Melaporkan hasil diskusi

1
Mendengarkan penjelasan guru

0.5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menghargai prestasi belajar siswa
yang lain
Mengikuti kegiatan akhir
pembelajaran

Diagram 4.8. Perolehan DataAktivitas SiswaSiklus III

c) Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa
Berdasarkan data hasil belajar raah kognitif siswa dalam pembelajaran
PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran yang
dilakukan pada akhir pembelajaran dengan mengerjakan soal pilihan ganda dan
uraian sejumlah 15 soal secara individu.Adapun hasil belajar ranah kognitif pada
siklus III diperoleh data sebagai berikut.
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Tabel 4.11
Data Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif Siklus III
Nilai

Frekuensi

Kualifikasi

40-54

1

Tidak Tuntas

55-64

1

Tidak Tuntas

65-74

1

Tidak Tuntas

75-84

2

Tuntas

85-94

7

Tuntas

95-100

14

Tuntas

Rata-Rata

88,07

Baik

Nilai Terrendah

40

Nilai Tertinggi

100

Persentase Ketuntasan

88,46 %

Persentase Ketidaktuntasan

11,54 %

Berdasarkan tabel 4.11 perolehan hasil belajar siswa pada siklus III, nilai
terendah yang diperoleh adalah 40 dengan nilai tertinggi sebesar 100.Jumlah
siswa yang tuntas belajar atau mencapai KKM sebesar 75 sebanyak 23 siswa, 3
siswa belum tuntas dalam belajar atau mendapatkan nilai di bawah KKM. Nilai
rata-rata siswa diperoleh dengan menjumlah nilai seluruh siswa yang diperoleh
sebesar 2290 dibagi jumlah siswa yang mengikuti evaluasi sebanyak 26 siswa,
sehingga diperoleh rerata sebesar 88,07 dengan kategori baik.
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Perolehan hasil belajar siswa pada ranah afektif dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 4.12
Data Penilaian Karakter Siswa Siklus III
Jumlah Deskriptor
No.

Indikator

yang Tampak
0

1.

Bertanggung jawab

2.

Percaya diri

3.

Saling menghargai

1

2

11

3

12

Skor

Ratarata

4
26

104

3

81

26

104

4

4

Jumlah Skor Rata-Rata

11,1

Kategori

Sangat
Baik

Selengkapnya hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus I dapat dilihat
dalam diagram lingkaran berikut.

Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif
Siklus III
12%

Tuntas
Tidak Tuntas

88%

Diagram 4.9. Hasil Belajar SiswaRanah Kognitif Siklus III
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Diagram 4.9. menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar siswa
pada siklus III telah mencapai 88%. Ketuntasan belajar tersebut telah mencapai
indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 85% siswa mengalami
ketuntasan belajar. Sehingga untuk memperbaiki kualitas pembelajaran PKn akan
dilakukan pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran pada pembelajaran berikutnya.
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4.2 PEMBAHASAN
4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian
Kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model siklus
belajar berbantuan media video pembelajaran. Secara rinci peneliti sajikan
pembahasan dari tiap siklus sebagai berikut.
4.2.1.1. Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru
Hasil observasi keterampilan guru dengan didukung dari hasil catatan
lapangan pada pembelajaran PKn menggunakan model siklus belajar berbantuan
media video pembelajaran dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan.
Secara lebih jelas, peningkatan keterampilan guru dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
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Tabel 4.13
Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru pada Siklus I, II dan III
Skor Setiap Siklus
No.

Indikator
Siklus
I

Siklus
II

Siklus
III

1.

Membuka pelajaran

2

4

4

2.

Menayangkan video pembelajaran

4

4

4

3.

Mengajukan pertanyaan

3

3

3

4.

Membagi kelas ke dalam beberapa
kelompok

2

4

4

5.

Membimbing siswa dalam diskusi
kelompok

3

3

4

6.

Membimbing kelompok dalam diskusi
kelas

4

4

4

7.

Memberikan konfirmasi terhadap
laporan siswa

3

3

4

8.

Memberikan penguatan

2

3

3

9.

Menutup pelajaran

2

3

3

25

31

34

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Jumlah Skor Tiap Siklus
Kategori

Baik
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4.5
4
3.5
3
2.5
2

Siklus I

1.5

Siklus II

1

Siklus III

0.5
0

Diagram 4.10. Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru
Siklus I, II dan III
Berdasarkan tabel 4.13 dan diagram 4.10 menunjukkan bahwa dalam
pembelajaran PKn menggunakan model siklus belajar berbantuan mendia video
pembelajaran terjadi peningkatan pada keterampilan guru dari siklus I sampai
dengan siklus III. Berikut penjelasan peningkatan keterampilan guru pada setiap
indikaor.
1) Membuka Pelajaran
Pada indikator membuka pelajaran, pada siklus I skor yang diperoleh guru
yaitu 2. Pada siklus II dan siklus III perolehan skor guru pada indikator membuka
pelajaran meningkat menjadi 4. Peningkatan ini terjadi karena guru telah
melakukan refleksi dan mendapat masukan dari kolaborator untuk meningkatkan
keterampilan membuka pelajaran menjadi lebih baik. Pada indikator membuka
pelajaran guru memperoleh kategori sangat baik karena secara umum guru telah

154

mampu menyampaikan tujuan pembelajaran dan melaksanakan apersepsi di awal
pembelajaran dengan mengaitkannya pada kehidupan nyata siswa serta mampu
menarik perhatian siswa. Hal ini sesuai dengan teori Djamarah (2010: 144) bahan
apersepsi sangat membantu peserta didik dalam usaha mengolah kesan-kesan dari
bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Penjelasan demi penjelasan dapat
dicerna secara bertahap hingga jalan pelajaran berakhir. Dengan begitu anak didik
dapat menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam suatu pertemuan.
2) Menayangkan video sesuai materi pembelajaran
Pada indikator menayangkan video sesuai materi pembelajaran siklus I,
siklus II dan siklus III perolehan skor guru mencapai 4. Pada indikator
menayangkan video sesuai materi pembelajaran guru secara umum telah
memperoleh kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan guru
dalam menampilkan video yang dapat membangkitkan minat siswa mengikuti
pembelajaran serta media video dapat memunculkan permasalahan untuk dikaji
lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 135) bahwa media
dapat memunculkan permasalahan untuk dikaji lebih lebih lanjut dan dipecahkan
oleh para siswa dalam proses belajarnya, sehingga guru dapat memperoleh media
sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa.
3) Mengajukan pertanyaan
Pada indikator mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi video
siklus I dan siklus II memperoleh skor 3, sedangkan pada siklus III perolehan skor
guru meningkat menjadi 4. Hal ini ditunjukkan dengan 1 deskriptor tidak tampak
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pada siklus I yaitu guru belum melakukan penyebaran pertanyaan. Sedangkan
pada siklus II guru belum menyampaikan pertanyaan dengan kalimat yang jelas
dan singkat. Sedangkan pada siklus III semua deskriptor telah tampak.
Namun secara umum pada indikator mengajukan pertanyaan yang berkaitan
dengan isi video guru memperoleh skor baik. Hal ini ditunjukkan dengan
kemampuan guru mengungkap siswa untuk mengomentari isi video pembelajaran
yang ditayangkan guru. Pada siklus I dan siklus II siswa masih dibantu guru
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengungkap rasa
keingintahuan siswa. Sementara siklus III siswa telah mampu mengajukan
pertanyaan sebagai bahan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut melalui
diskusi kelompok.
Hal ini sesuai dengan pendapat Kemendikbud (2013: 9) guru perlu
membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan
tentang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak
berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak.
Pertanyaan yang lebih faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.
Dari situasi dimana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru,
masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat
dimana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri.
4) Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok
Perolehan skor guru pada indikator membagi kelas ke dalam beberapa
kelompok siklus I sebesar 2 dan pada siklus II dan siklus III meningkat menjadi 4.
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Peningkatan ini terjadi karena guru telah melakukan refleksi dan mendapat
masukan dari kolaborator untuk meningkatkan keterampilan mengelola kelas.
Secara umum keterampilan guru dalam mengelola kelas mencapai kategori
sangat baik. Guru telah mampu memperbaiki stategi pengkondisian kelas
sehiangga pada siklus II dan siklus III perolehan skor guru mencapai 4.
Merupakan tuntutan yang wajar jika guru harus mampu mengatur barang dan
orang hingga tercipta iklim kondusif, dan kemampuan seperti itu yang sering
dipakai sebagai acuan keterampilan mengelola kelas (Turney dalam Anitah, 2011:
8.35).
5) Membimbing siswa dalam diskusi kelompok
Perolehan skor guru pada indikator membimbing siswa dalam diskusi
kelompok pada siklus I, siklus II dan siklus III secara berturut-turut 3, 3, dan 4.
Secara umum perolehan skor guru pada indikator membimbing kelompok mdalam
diskusi

kelas

mencapai

kategori

sangat

baik

karena

sudah

mampu

mengorganisasikan siswa dengan cara menugaskan siswa berkelompok dengan
membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa. Hal ini sesuai
dengan teori Djamarah (2010: 55) bahwa anak didik dibiasakan hidup bersama,
bekerjasama dalam kelompok akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan
kelebihan. Siswa yang mempunyai kelebihan dengan ikhlas mau membantu
mereka yang mempunyai kekurangan. Sebaliknya mereka yang mempunyai
kekurangan dengan rela hati mau belajar dari mereka yang mempunyai kelebihan.
Persaingan positif di kelas dalam rangka mencapai prestasi belajar yang optimal.
Inilah yang diharapkan yakni anak didik yang aktif, kreatif dan mandiri.
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6) Membimbing kelompok dalam diskusi kelas
Pada indikator membimbing kelompok dalam diskusi kelas perolehan skor
guru pada siklus I, siklus II, dan siklus III mencapai 4. Hal ini ditunjukkan dengan
4 deskriptor yang selalu tampak pada setiap siklus yaitu mengecek kembali
pekerjaan siswa, membimbing siswa menyampaikan laporan melalui presentasi,
memberikan kesempatan siswa menanggapi presentasi, dan memberi informasi
tambahan agar siswa memperoleh pengertian yang jelas. Hal ini sesuai dengan
pendapat Anitah (2011: 8.19) yang menyebutkan bahwa dominasi guru di dalam
kelas haruslahdikurangi sehingga tersedia kesempatan bagi siswa untuk
berpartisipasi secara aktif. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru dalam kaitan
ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi kelompok.
Melalui diskusi kelompok diharapkan siswa dapat berpikir secara lebih kritis serta
mampu mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan baik.
7) Memberi konfirmasi terhadap laporan siswa
Pada indikator memberi konfirmasi terhadap

laporan

siswa guru

memperoleh skor 3 pada siklus I dan siklus II. Sedangkan pada siklus III guru
memperoleh skor 4. Peningkatan ini berhasil diperoleh guru dari hasil melakukan
perbaikan berdasarkan hasil refleksi. Secara umum keterampilan guru pada
indikator ini memperoleh kategori baik. Pada setiap siklus guru memberikan
penjelasan dengan disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai
dengan pendapat Anitah (2011:

7.57) suatu penjelasan akan menjadi lebih

menarik dan mudah dipahami jika disertai dengan contoh dan ilustrasi yang tepat.
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8) Memberikan penguatan
Pada indikator memberikan penguatan perolehan skor guru pada siklus I,
siklus II dan siklus III berturut-turut 2, 3, 3. Guru belum mampu mendapatkan
skor 4 pada setiap siklus dikarenakan ada deskriptor yang belum tampak pada
siklus I, II dan III yaitu penguatan diberikan pada semua siswa yang terlibat aktif
dalam pembelajaran. Hal ini terjadi karena siswa selalu susul-menyusul dalam
mengungkapkan pendapat sehingga terdapat beberapa siswa yang belum
mendapatkan penguatan baik verbal maupun non verbal. Namun secara umum
perolehan skor guru pada indikator ini mencapai kategori baik.
9) Menutup pelajaran
Pada indikator menutup pelajaran perolehan skor guru pada siklus I sebesar
2, sedangkan pada siklus II dan III guru memperoleh skor 3. Guru belum mampu
mendapatkan skor 4 pada setiap siklus karena dalam menyimpulkan pembelajaran
tidak tampak secara terpisah dengan kegiatan menjelaskan. Guru menuliskan
kesimpulan materi secara keseluruhan bersamaan dengan member penjelasan. Hal
ini dilakukan guru untuk mengefisiensikan penggunaan waktu. Namun secara
keseluruhan perolehan skor guru pada indikator ini mencapai kategori baik.
Dengan

demikian, model siklus

belajar

berbantuan media video

pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn.
Hal ini ditunjukkan dengan skor pada siklus I yaitu 25 dengan kategori baik,
kemudian pada siklus II skor meningkat menjadi 31 dengan kategori sangat baik
dan pada siklus III perolehan skor guru mencapai 34 dengan kategori sangat baik.

159

4.2.1.2. Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa
Hasil observasi peningkatan aktivitas siswa didukung dari hasil catatan
lapangan pada pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media
video pembelajaran dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. Secara
lebih jelas peningkatan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.
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Tabel 4.14
Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa pada Siklus I, II dan III
Skor Rata-Rata Kelas
No.

Indikator

Siklus

Siklus

Siklus

I

II

III

1.

Mengikuti kegiatan awal pembelajaran

2,5

3,2

3,4

2.

Mengamati video pembelajaran

3,3

3,2

3,1

3.

Menjawab pertanyaan guru

2,7

2,7

3,4

4.

Berkelompok untuk melakukan diskusi

3

4

4

5.

Bekerja dalam diskusi kelompok

3,7

3,8

3,8

6.

Melaporkan hasil diskusi

2,2

2,8

2,9

7.

Mendengarkan penjelasan guru

3,4

3

3,4

8.

Menghargai prestasi belajar siswa yang
lain

4

3,8

4

9.

Mengikuti kegiatan akhir pembelajaran

2

3

3

Jumlah

26,8

29,5

31,2

Rata-rata skor tiap indikator

2,9

3,2

3,4

Kategori

Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik
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4.5
4
3.5
3
2.5
2

Siklus I

1.5

Siklus II

1

Siklus III

0.5
0

Diagram 4.11. Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa
Siklus I, II dan III
Berdasarkan tabel 4.14 dan gambar 4.11 tentang hasil observasi peningkatan
aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan
media video pembelajaran menunjukkan bahwa:
1) Mengikuti kegiatan awal pembelajaran
Pada indikator mengikuti kegiatan awal pembelajaran perolehan skor ratarata siswa pada siklus I 2,5, pada siklus II meningkat menjadi 3,2 dan pada siklus
III menjadi 3,4. Pada siklus I terlihat semua siswa telah berada di dalam kelas
sebelum pembelajaran dimulai dan menyiapkan diri mengikuti pembelajaran
namun masih ada beberapa siswa yang belum menunjukkan kegembiraaan/senang
dalam mengikuti pembelajaran. Pada siklus II dan III semua siswa telah
menunjukkan kegembiraan/senang dalam mengikuti pembelajaran dan beberapa
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siswa aktif menanggapi apersepsi. Peningkatan ini dapat dicapai guru dengan
melakukan perbaikan berdasar hasil refleksi. Selain itu guru telah memberi
motivasi agar siswa bersemangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini
sesuai dengan teori Djamarah (2010: 147-148) bahwa motivasi merupakan faktor
yang mempunyai arti penting bagi seorang anak didik. Guru perlu menumbuhkan
motivasi untuk belajar bagi anak didik agar dapat tergerak hatinya untuk belajar
bersama temannya yang lain.
2) Mengamati video pembelajaran
Pada indikator mengamati video pembelajaran siklus I siswa memperolah
skor rata-rata 3,3. Siklus II perolehan skor rata-rata siswa sebesar 3,2 dan pada
siklus III sebesar 3,1. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang disebabkan
oleh gangguan teknis pada siklus II dan pada siklus III hanya terdapat 3 siswa
yang memperoleh skor 4. Gangguan teknis yang terjadi ini terjadi karena guru
belum memeriksa perlengkapan media pembelajaran secara rinci. Namun pada
siklus III gangguan teknis tersebut tidak kembali terjadi sehingga semua siswa
telah antusias mengamati video pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori
Djamarah (2010: 137) manfaat penggunaan media dalam kegiatan belajar
mengajar, terutama untuk tingkat SD sangat penting. Sebab siswa pada masa ini
masih berpikir konkret, belum mampu berpikir abstrak. Kehadiran media sangat
membantu mereka dalam memahami materi tertentu.
3) Menjawab pertanyaan guru
Pada indikator menjawab pertanyaan guru perolehan skor rata-rata siswa
pada siklus I, II dan III berturut-turut sebesar 2,7, 2,7, dan 3,4. Pada siklus I masih
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terdapat siswa yang belum berani menjawab pertanyaan guru karena merasa takut
jika jawabannya salah. Pada siklus II dan III liebih banyak siswa yang aktif
menjawab pertanyaan guru bahkan dengan jawaban yang sesuai dengan
pertanyaan guru. Peningkatan ini terjadi karena guru selalu memberikan motivasi
dan penguatan kepada siswa yang berani menyampaikan pendapatnya. Hal ini
sesuai dengan teori Anitah (2011: 7.25) dalam kegiatan pembelajaran, penguatan
mempunyai

peran

penting

dalam

meningkatkan

keefektifan

kegiatan

pembelajaran. Pujian atau respons positif guru terhadap perilaku perbuatan siswa
yang positif akan membuat siswa merasa senang karena dianggap mempunyai
kemampuan.
4) Berkelompok untuk melakukan diskusi
Pada indikator berkelompok untuk melakukan diskusi perolehan skor ratarat siswa pada siklus I sebesar 3. Siklus II dan siklus III perolehan skor rata-rata
siswa mencapai 4. Hal ini terjadi karena pada siklus I siswa belum berkelompok
secara heterogen. Sedangkan pada siklus II dan siklus III siswa telah berkelompok
secara heterogen karena telah dibuatkan daftar kelompok oleh guru. Peningkatan
ini terjadi karena adanya perbaikan berdasarkan hasil refleksi. Hal ini sesuai
dengan teori Anitah (2011: 8.35) merupakan tuntutan yang wajar jika guru harus
mampu mengatur barang dan orang hingga tercipta iklim kondusif.
5) Bekerja dalam diskusi kelompok
Pada indikator bekerja dalam diskusi kelompok perolehan skor rata-rata
siswa pada siklus I sebesar 3,7 sedangkan pada siklus II dan III meningkat
menjadi sebesar 3,8. Pada siklus masih ada beberapa siswa yang perhatiannya
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belum tertuju pada topik dan tujuan diskusi. Pada siklus II dan siklus III siswa
telah bekerja sama dalam diskusi dengan teman satu kelompok dan bertanya
kepada guru jika menemui kesulitan. Peningkatan ini terjadi karena guru selalu
memberikan teguran halus kepada siswa yang tidak fokus. Hal ini sesuai dengan
teori Anitah (2011: 8.38) jika guru menyadari ada siswa yang mengganggu atau
tidak acuh terhadap pembelajaran, guru memberikan reaksi berupa teguran halus
yang jelas sasarannya dan dilakukan pada saat yang tepat.
6) Melaporkan hasil diskusi
Pada indikator melaporkan hasil diskusi perolehan skor rata-rata siswa pada
siklus I sebesar 2,2, siklus II 2,8 dan siklus III sebesar 2,9. Peningkatan ini terjadi
karena adanya motivasi dari guru yang mendorong siswa untuk aktif dalam
kegiatan diskusi kelas.
7) Mendengarkan penjelasan guru
Pada indikator mendengarkan penjelasan guru perolehan skor rata-rata siswa
pada siklus I sebesar 3,4, siklus II sebesar 3 dan siklus 3 sebesar 3,4. Pada siklus I
masih terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru.
Namun guru selalu mengingatkan siswa untuk memperhatikan penjelasan guru
dan mencatat hal-hal yang penting dari penjelasan guru. Hal ini sesuai dengan
teori Slameto (2010: 82-85) bahwa membuat catatan butuh pemikiran gunanya
membantu untuk mengingat pelajaran jadi sewaktu belajar siswa perlu memahami
dan mencamkan isi pelajaran. Dalam membuat catatn sebaiknya tidak semua yang
dikatakan guru itu ditulis, tetapi diambil inti sarinya saja.

165

8) Menghargai prestasi belajar siswa yang lain
Pada indikator menghargai prestasi belajar siswa yang lain perolehan skor
rata-rata siswa pada siklus I sebesar 4, siklus II sebesar 3,8 dan siklus III sebesar
4. Hal ini dapat dilihat karena semua indikator terlihat pada hamper semua siswa
pada setiap siklus. Siswa menghargai pendapat teman, memberikan tepuk tangan
terhadap teman yang aktif dalam pembelajaran, tidak mencela pendapat teman dan
tidak menyombongkan diri.
9) Mengikuti kegiatan akhir pembelajaran
Pada indikator mengikuti kegiatan akhir pembelajaran perolehan skor ratarata siswa pada siklus I sebesar 2, siklus II sebesar 3 dan siklus III sebesar III.
Pada siklus I semua siswa belum mengoreksi soal evaluasi bersama guru karena
waktu pelajaran yang tidak cukup. Sedangkan pada siklus II dan siklus III siswa
belum mencapai skor 4 karena 1 deskriptor tidak tampak yaitu menyimpulkan
materi pembelajarn bersama guru karena kegiatan ini belum tampak secara
terpisah dalam kegiatan pembelajaran.
Dengan

demikian, model siklus

belajar

berbantuan media video

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn. Hal
ini ditunjukkan dengan skor rata-rata pada siklus I yaitu 26,8 dengan kategori
baik, kemudian pada siklus II skor meningkat menjadi 29,5 dengan kategori
sangat baik dan pada siklus III perolehan skor siswa mencapai 31,2 dengan
kategori sangat baik.
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4.2.1.3. Peningkatan Hasil Belajar PKn Siswa
Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn melalui model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran dari siklus I sampai siklus III
mengalami peningkatan. Secara lebih jelas peningkatan tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 4.15
Peningkatan Hasil Belajar PKn Siswa
No.

Pencapaian

Pra
Siklus

Siklus
I

Siklus
II

Siklus
III

1.

Rata-rata

66,82

77,5

84

88,07

2.

Nilai terendah

39,5

25

65

40

3.

Nilai tertinggi

91

95

100

100

4.

Tidak tuntas

17

7

4

3

5.

Tuntas

9

19

21

23

34,6%

73%

84%

88,46%

Persentase Ketuntasan
Klasikal

84.00%

100%

88.46%

73.00%

80%
60%

34.60%

40%
20%
0%

Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Diagram 4.12. Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar PKn
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan hasil belajar PKn
melalui model siklus belajarb berbantuan media video pembelajaran dari siklus I
sampai siklus III. Hasil belajar siklus I nilai rata-ratanya 77,5 siklus II meningkat
menjadi 84 dan siklus III meningkat menjadi 88,07. Ketuntasan belajar klasikal
siswa pada siklus I dan siklus II belum memenuhi indikator keberhasilan, yakni
sebesar 73% dan 84 %. Sedangkan pada siklus III telah memnuhi indikator
keberhasilan (85%) yakni dengan ditunjukkan ketuntasan belajar klasikal yang
diproleh mencapai 88,46%. Terjadinya kenaikan hasil belajar dikarenakan dalam
tahap pembelajaran guru melakukan kegiatan yang terencana dan sistematis.
Dengan demikian berdasarkan nilai ketuntasan klasikal maka penelitian ini
berhenti pada siklus III dan dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Dalam
penelitian yang dilakukan terlihat adanya peningkatan terhadap keterampilan
guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
4.2.1.4. Uji Hipotesa
Berdasarkan uji hipotesa yang telah diajukan, terbukti bahwa dengan
model siklus belajar berbantuan media video pembelajaran dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa,dan hasil belajar PKn pada siswa kelas VA SD
Lab School Unnes.
4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas
pembelajaran PKnyang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil
belajar siswa dengan menerapkan model siklus belajar berbantuan media video
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pembelajaran pada kelas VA SDLab School Unnes. Implikasi hasil penelitian
tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
4.2.2.4. Bagi Peneliti
Penelitian dengan menerapkan model siklus belajar berbantuan media
video pembelajaran ini, peneliti sebagai calon guru SD akan mendapatkan
pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal untuk dapat diterapkan pada saat
mengajar nantinya.
4.2.2.5. Bagi Guru
Penelitian ini akan menginspirasi dan menambah pengetahuan guru
untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi dan inovatif salah satunya adalah
dengan menerapkan model siklus belajar dan menggunakan media video
pembelajaran dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PKn.
4.2.2.6. Bagi Siswa
Melalui penerapan model siklus belajar dan penggunaan media video
pembelajaran ini akan mendorong minat dan kreativitas siswa dalam mengikuti
pembelajaran PKn. Siswa tidak hanya mendengar, mencatat dan menghafal,
melainkan siswa akan bekerja dan berdiskusi dalam kelompok untuk
menghasilkan atau menemukan ide baru tentang materi yang akan dipelajari
sehingga siswa akan dapat memahami materi PKn dengan baik dan dapat
meningkatkan hasil belajar mereka.
4.2.2.7. Bagi Lembaga
Melalui penerapan model siklus belajar berbantuan media video
pembelajaran ini dapat memberikan sumbangan bagi sekolah untuk menjadi lebih

169

inovatif dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas khususnya untuk
peningkatkan kualitas pembelajaran PKn di SD serta dapat dijadikan referensi
untuk penelitian selanjutnya.
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BAB V
PENUTUP

5.1. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tindakan kelas tentang
peningkatan pembelajaran PKn melalui model siklus belajar berbantuan media
video pembelajaran pada kelas VA SD Lab School Unnes dapat disimpulkan
bahwa:
a. Keterampilan guru pada pembelajaran PKn melalui model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran meningkat. Hal ini ditunjukkan
berdasarkan pengamatan keterampilan guru, pada siklus I diperoleh skor 25
dengan kategori baik. Pada siklus II diperoleh skor 31 dengan kategori sangat
baik dan pada siklus III diperoleh skor 34 dengan kategori sangat baik.
Keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan yang telah
ditetapkan yaitu dengan kategori sekurang-kurangnya sangat baik.
b. Aktivitas siswa pada pembelajaran PKn melalui model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran meningkat. Hal ini ditunjukkan
berdasarkan pengamatan aktivitas siswa, pada siklus I diperoleh skor rata-rata
26,8 dengan kategori baik. Pada siklus II diperoleh skor rata-rata 29,5 dengan
kategori sangat baik dan pada siklus III diperoleh skor rata-rata 31,2 dengan
kategori sangat baik. Berdasarkan perolehan data tersebut, aktivitas siswa
telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu dengan
kategori sekurang-kurangnya sangat baik.
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d. Hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn melalui model siklus belajar
berbantuan media video pembelajaran meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan
perolehan data hasil belajar siswa, pada siklus I nilai rata-rata 77,8 dengan
kategori cukup dan ketuntasan klasikal 73%. Pada siklus II nilai rata-rata 84
dengan kategori baik dan ketuntasan klasikal 84%. Pada siklus III nilai rata-rata
88,07 dengan kategori baik dan ketuntasan klasikal mencapai 88,46%.
Berdasarkan perolehan data tersebut hasil belajar siswa telah memenuhi indikator
keberhasilan yaitu rata-rata ketuntasan individual sebesar 83-90 (kategori baik)

dengan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya sampai 85%.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disimpulkan diatas,
maka peneliti memberiikan saran-saran sebagai berikut:
5.2.1. Bagi Guru
Guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran terutama dalam pembelajaran
PKn hendaknya selalu membuat variasi pembelajaran yang menarik dan
ditambahkan media yang lebih beragam serta disesuaikan dengan materi dan
karakteristik siswa. Penggunaan media yang variatif mampu meningkatkan
antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran, terutama penggunaan media
video pembelajaran.
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5.2.2. Bagi Siswa
Siswa hendaknya selalu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran PKn dan
selalu memotivasi diri untuk mengembangkan pengetahuan dengan cara
menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dalam mengungkapkan pendapat.
5.2.3. Bagi Sekolah
Hendaknya sekolah terus menerus mengembangkan kerjasama diantara guru
untuk menerapkan pembelajaran koperatif, karena melalui model kooperatif
seperti siklus belajar mampu meningkatkan kerjasama dalam kelompok,
memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mengungkapkan
gagasan, serta melatih keberanian siswa dalam berpendapat sehingga dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran.
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Lampiran 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus I
Satuan Pendidikan

: SD Lab School Unnes

Kelas/semester

: 5A/2

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
4. Menghargai keputusan bersama.

B. Kompetensi Dasar
4.1 Mengenal bentuk keputusan bersama.

C. Indikator
4.1.1 Menjelaskan pengertian keputusan.
4.1.2 Membedakan keputusan pribadi dan keputusan bersama.
4.1.3 Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan
keputusan bersama.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah mengamati video mengenai contoh keputusan pribadi dan
keputusan bersama siswa dapat menjelaskan pengertian keputusan
dengan benar.
2. Dengan mengamati video mengenai contoh keputusan pribadi dan
keputusan bersama siswa dapat membedakan keputusan pribadi
dengan keputusan bersama dengan benar.
3. Melalui

diskusi

mengenai

keputusan

bersama

siswa

dapat

mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil
keputusan bersama dengan benar.
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 Karakter siswa yang diharapkan:


Konsep

: keputusan pribadi dan keputusan bersama.



Nilai

: kebersamaan, menghargai pendapat orang lain.



Moral

: dapat bekerjasama dengan baik dan menghargai
pendapat orang lain.



Perilaku

: siswa dapat membuat keputusan, siswa
dapat menghargai pendapat orang lain.



Karaekter

: bertanggung jawab, percaya diri, saling
menghargai.

E. Materi Ajar
-

Keputusan Pribadi dan Keputusan Bersama

F. Metode dan model pembelajaran
1. Metode Pembelajaran:
-

Informatif

-

Tanya jawab

-

Diskusi

-

Penugasan

2. Model Pembelajaran
-

Siklus belajar (Learning Cycle)

G. Langkah-langkah Pembelajaran
No.
A.

Tahapan
Pra Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran
± 5 menit
1. Salam
2. Doa
3. Presensi
4. Pengkondisian kelas
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B.

Kegiatan Awal

± 5 menit
1.

Guru melakukan apersepsi dengan
mengajukan pertanyaan kepada siswa.
“Anak-anak, pada materi sebelumnya
kalian telah belajar mengenai organisasi.
Apakah yang dimaksud dengan
organisasi? Bagaimana cara suatu
organisasi untuk membuat suatu
keputusan? Pernahkah kalian membuat
suatu keputusan?”

2.

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.

3.

Guru memberikan motivasi kepada siswa
untuk mengikuti pelajaran.

C.

Kegiatan Inti

± 55 menit

1. Tahap

1. Guru menayangkan video pembelajaran

Pembangkitan Minat

mengenai contoh keputusan pribadi dan
keputusan bersama.
2. Siswa diminta untuk mengamati video
pembelajaran mengenai cara pengambilan
keputusan bersama secara seksama
(mengamati).
3. Siswa berkomentar mengenai tayangan
video (menanya).

2. Tahap Eksplorasi

1. Siswa membentuk kelompok yang terdiri
atas 4-5 orang siswa.
2. Siswa mengerjakan LKPD melalui
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diskusi kelompok (mengumpulkan
informasi)
3. Tahap Penjelasan

1. Siswa mempresentasikan hasil yang
didapat dari kegiatan diskusi
(menyajikan).
2. Siswa menanggapi hasil presentasi.
3. Guru memberikan konfirmasi terhadap
penjelasan siswa.

4. Tahap Elaborasi

1. Siswa bersama guru menyimpulkan
materi pembelajaran.
2. Siswa mengerjakan LTPD secara individu
(mengasosiasi).

5. Tahap Evaluasi

Guru bersama siswa mengoreksi hasil
pekerjaan siswa.

D.

Kegiatan Akhir

± 5 menit
1. Guru menyampaikan materi pada
pertemuan selanjutnya.
2. Guru menutup pelajaran.

H. Alat dan Sumber Belajar
1. Alat pembelajaran
-

Video pembelajaran mengenai contoh keputusan pribadi dan
keputusan bersama.

-

LCD

2. Sumber belajar
-

Buku PKn kelas 5 SD Penerbit Erlangga

-

Buku PKn kelas 5 SD Penerbit Quadra

-

BSE PKn kelas 5 SD karangan Ratna Ningsih dkk.

180

I. Penilaian
1. Prosedur Tes
-

Tes awal : tanya jawab soal pada apersepsi

-

Tes proses : penilaian sikap, LKPD

-

Tes akhir : LTPD

2. Jenis Tes
-

Tes tertulis: LKPD, LTPD

-

Tes lisan : Apersepsi, Tanya Jawab, dan Penilaian Sikap

3. Bentuk Tes
-

Pilihan Ganda

-

Uraian

4. Instrumen Tes
-

LKPD

-

LPTD

Guru Mapel PKn,

Peneliti,

Muhammad Mukhlas, S.Pd.
NRP 19860607201002101

Ifa Iklassiyah
NIM 1401410192
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
I. Materi Pembelajaran

KEPUTUSAN PRIBADI DAN KEPUTUSAN BERSAMA
A. Pengertian Keputusan
Secara pribadi kita selalu dituntut untuk membuat suatu keputusan.
Keputusan yang dibuat dengan situasi yang ada. Contoh yang paling
sederhana, ketika bangun pagi kita dihadapkan kepada pilihan mandi dulu
atau membersihkan kamar dulu. Kamu lalu mempertimbangkan dua
pilihan itu dan membuat keputusan, bisa mandi dulu atau membersihkan
kamar dulu.
Keputusan
dilaksanakan.

adalah

Tentunya

pilihan
sebelum

yang

diambil

memutuskan

seseorang

untuk

sesuatu

perlu

dipertimbangkan untung dan ruginya, baik dan buruknya, atau mana yang
lebih praktis untuk dilakukan terlebih dahulu.
B. Keputusan Pribadi dan Keputusan Bersama
Keputusan bisa dibuat oleh satu orang atau beberapa orang.
Keputusan yang diambil oleh satu orang untuk kepentingan dirinya sendiri
disebut keputusan pribadi. Misalnya saja pada saat kamu akan pergi untuk
bermain. Kamu tentunya harus memutuskan apakah akan menyelesaikan
pekerjaan rumah terlebih dahulu atau pergi bermain dulu. Dua pilihan
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tersebut mempunya risiko tersendiri. Namun, apa pun keputusan yang
diambil kamu harus bertanggung jawab dalam melaksanakannya.
Jika keputusan diambil oleh lebih dari satu orang, maka itu disebut
sebagai keputusan bersama. Keputusan bersama diambil atas kesepakatan
bersama. Misalnya, ketika sekolahmu akan melaksanakan perkemahan,
ketika akan rekreasi, ketika akan melakukan kunjungan belajar, semua
diputuskan bersama.
Keputusan bersama lebih rumit dibandingkan keputusan pribadi
karena keputusan bersama melibatkan banyak orang. Bahkan tidak jarang
terjadi perbedaan pendapat.
Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
pengambilan keputusan bersama.
1. Semua

pihak

mengutamakan

kepentingan

bersama dari

pada

kepentingan pribadi.
2. Semua pihak memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan.
3. Semua pihak menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
4. Semua pihak harus menerima dengan lapang dada setiap kritik, usul,
dan saran.
5. Semua pihak harus menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah
keputusan yang terbaik demi keputusan bersama.
6. Semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak memaksakan
kehendak bila pendapatnya tidak diterima.
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II.

Lembar Kerja Peserta Didik

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Satuan Pendidikan
Kelas/ semester
Mata Pelajaran

: SD Lab School Unnes
: 5A/ 2
: PKn

Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Kerjakan tugas-tugas di bawah ini dengan berdiskusi bersama anggota
kelompokmu!
1. Jelaskan perbedaan keputusan pribadi dengan keputusan bersama!
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Kelompokkan contoh-contoh keputusan di bawah ini dengan memberikan
tanda cek (√) sesuai dengan jenis keputusannya!
Contoh Keputusan

Jenis Keputusan
Keputusan Pribadi Keputusan Bersama

Mengatur jadwal belajar di
rumah
Tata tertib sekolah
Memilih baju untuk bepergian
Pemilihan ketua kelas
Pembagian jadwal piket kelas
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III. Kisi-Kisi Soal LTPD
No.

1.

2.

3.

Indikator

Jenis

Ranah

Butir

Nomor

Soal

Kognitif

Soal

Soal

C2

4

1,2,3,11

C2

5

4,5,7,12,

Menjelaskan pengertian

Pilihan

keputusan

Ganda

Membedakan keputusan

Pilihan

pribadi dan keputusan

Ganda,

bersama.

Uraian

Mengidentifikasi hal-hal

Pilihan

yang perlu diperhatikan

Ganda,

dalam pengambilan

Uraian

keputusan bersama.

13

C2

6

6,8,9,10,
14,15
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IV. Soal LTPD
Nama:……………….

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang
benar!
1. Setiap hari kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Pilihan yang dipilih
seseorang untuk dilaksanakan disebut….
a. pilihan

c. peraturan

b. pertimbangan

d. keputusan

2. Sebelum mengambil keputusan sebaiknya kita perlu….
a. mendapat pengaruh dari teman
b. mempertimbangkan akibat keputusan kita
c. mendengarkan nasihat orang tua
d. mendengarkan saran dari guru
3. Keputusan yang salah dapat merugikan….
a. orang tua

c. diri sendiri

b. teman

d. diri sendiri dan orang lain

4. Contoh keputusan pribadi yaitu….
a. membuat tata tertib kelas
b. memilih pemimpin organisasi
c. menentukan kegiatan ekstrakurikuler
d. memilih tujuan kemah bersama
5. Keputusan bersama dilakukan secara….
a. musyawarah

c. sendiri

b. sepihak

d. perorangan

6. Dalam bermusyawah harus saling….
a. mempertahankan pendapat
b. adu argument yang kuat
c. menghargai pendapat orang lain
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d. tidak mau kalah
7. Contoh hasil keputusan bersama adalah….
a. melaksanakan kemah bersama
b. mengatur jadwal belajar
c. membeli makanan di kantin
d. memilih baju baru
8. Nilai yang harus tercermin dalam keputusan bersama yaitu….
a. permusuhan

c. kekuasaan

b. kebersamaan

d. pemaksaan kehendak

9. Keputusan yang diambil dalam keputusan bersama harus….
a. menguntungkan ketua organisasi
b. merupakan usulan ketua organisasi
c. mewadahi pendapat dan kepentingan semua anggota organisasi
d. menguntungkan sebagian anggota dan merugikan sebagian
anggota yang lain
10. Kita

harus

menjunjung

tinggi

keputusan

bersama

dan

melaksanakannya dengan….
a. terpaksa

c. tanggung jawab

b. setengah hati

d. melihat situasi

B. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar!
1. Apa yang dimaksud dengan keputusan?
2. Sebutkan 2 contoh keputusan pribadi!
3. Sebutkan 2 contoh keputusan bersama!
4. Bagaiman sikap kita terhadap keputusan bersama yang telah
diambil?
5. Mengapa dalam pengambilan keputusan bersama, kepentingan
bersama harus lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi?
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V. Kunci Jawaban Soal LTPD
A. 1. D
2. B
3. D
4. C
5. A
6. C
7. A
8. B
9. C
10. C
B. 1. Pilihan yang diambil oleh seseorang untuk dilaksanakan.
2. Menentukan kegiatan ekstrakurikuler, membeli makanan di kantin dll.
3. Melaksanakan kemah bersama, memilih ketua organisasi dll.
4. Menghargai, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
5. Karena keputusan bersama melibatkan banyak orang.

Skor Penilaian
I setiap jawaban benar skor = 1
II setiap jawaban benar skor = 2
Skor maksimal = 20

N= skor yang diperoleh x 100
skor maksimal
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IV. Media Pembelajaran

Video contoh keputusan pribadi

Video contoh keputusan bersama
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus II
Satuan Pendidikan: SD Lab School Unnes
Kelas/semester

: 5A/2

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
4. Menghargai keputusan bersama.

B. Kompetensi Dasar
4.1 Mengenal bentuk keputusan bersama.

C. Indikator
4.1.1 Menyebutkan bentuk keputusan bersama.
4.1.2 Membedakan musawarah dengan voting.
4.1.3 Menyebutkan contoh pelaksanaan keputusan bersama.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah mengamati video mengenai bentuk keputusan bersama siswa
dapat menyebutkan minimal dua bentuk keputusan bersama dengan
benar.
2. Dengan mengamati video mengenai bentuk keputusan bersama siswa
dapat membedakan musyawarah dengan voting secara benar.
3. Melalui diskusi mengenai bentuk keputusan bersama siswa dapat
menyebutkan minimal dua contoh pelaksanaan keputusan bersama
dengan benar.
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 Karakter siswa yang diharapkan:


Konsep

: musyawarah mufakat dan pemungutan suara
(voting).



Nilai

: kebersamaan, menghargai pendapat orang lain.



Moral

: dapat bekerjasama dengan baik dan menghargai
pendapat orang lain.



Perilaku

: siswa dapat membuat keputusan bersama, siswa
dapat menghargai pendapat orang lain.



Karakter

: bertanggung jawab, percaya diri, salaing
menghargai.

E. Materi Ajar
-

Bentuk Keputusan Bersama

F. Metode dan model pembelajaran
1. Metode Pembelajaran:
-

Informatif

-

Tanya jawab

-

Diskusi

-

Penugasan

2. Model Pembelajaran
-

Siklus belajar (Learning Cycle)

G. Langkah-langkah Pembelajaran
No.
A.

Tahapan
Pra Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran
± 5 menit
1. Salam
2. Doa
3. Presensi
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4. Pengkondisian kelas
B.

Kegiatan Awal

± 5 menit
1.

Guru melakukan apersepsi dengan
mengajukan pertanyaan kepada siswa.
“Anak-anak, pada materi sebelumnya
kalian telah belajar mengenai keputusan
pribadi dan keputusan bersama. Apakah
yang dimaksud dengan keputusan?
Apakah yang dimaksud dengan keputusan
bersama?Apa sajakah bentuk keputusan
bersama?”

2.

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.

3.

Guru memberikan motivasi kepada siswa
untuk mengikuti pelajaran.

C.

Kegiatan Inti

± 55 menit

1.

1. Guru menayangkan video pembelajaran

Tahap
Pembangkitan
Minat

mengenai bentuk keputusan bersama.
2. Siswa diminta untuk mengamati video
pembelajaran mengenai bentuk keputusan
bersama dengan seksama (mengamati).
3. Siswa berkomentar mengenai tayangan
video (menanya).

2. Tahap Eksplorasi

1. Siswa membentuk kelompok yang terdiri
atas 4-5 orang siswa.
2. Siswa mengerjakan LKPD melalui
diskusi kelompok (mengumpulkan
informasi).
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3. Tahap Penjelasan

1. Siswa mempresentasikan hasil yang
didapat dari kegiatan diskusi
(menyajikan).
2. Siswa menanggapi hasil presentasi.
3. Guru memberikan konfirmasi terhadap
penjelasan siswa.

4. Tahap Elaborasi

1. Siswa bersama guru menyimpulkan
materi pembelajaran.
2. Siswa mengerjakan LTPD secara individu
(mengasosiasi).

5. Tahap Evaluasi

Guru bersama siswa mengoreksi hasil
pekerjaan siswa.

D.

Kegiatan Akhir

± 5 menit
1. Guru menyampaikan materi pada
pertemuan selanjutnya.
2. Guru menutup pelajaran.

H. Alat dan Sumber Belajar
1. Alat pembelajaran
-

Video pembelajaran mengenai bentuk keputusan bersama.

-

LCD

2. Sumber belajar
-

Buku PKn kelas 5 SD Penerbit Erlangga

-

Buku PKn kelas 5 SD Penerbit Quadra

-

BSE PKn kelas 5 SD karangan Ratna Ningsih dkk.

I. Penilaian
1. Prosedur Tes
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-

Tes awal : tanya jawab soal pada apersepsi

-

Tes proses : penilaian sikap, LKPD

-

Tes akhir : LTPD

2. Jenis Tes
-

Tes tertulis: LKPD, LTPD

-

Tes lisan : Apersepsi, tanya jawab, dan penilaian sikap

3. Bentuk Tes
-

Pilihan Ganda

-

Uraian

4. Instrumen Tes
-

LKPD

-

LPTD

Guru Mapel PKn,

Peneliti,

Muhammad Mukhlas, S.Pd.
NRP 19860607201002101

Ifa Iklassiyah
NIM 1401410192
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
I.

Materi Pembelajaran

BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA

A. Musyawarah
Salah satu cara mengambil suatu keputusan bersama adalah
musyawarah. Musyawarah adalah bentuk pengambilan keputusan
bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan
dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda.
Setelah semua pendapat didengar dan ditampung, pendapat yang
paling baik akan disepakati bersama.
Musyawarah

untuk mufakat

biasanya dilakukan

dalam

organisasi yang anggotanya berjumlah sedikit. Misalnya keluarga, RT
atau desa. Mereka berkumpul di suatu pertemuan atau majelis,
semuanya

duduk

bersama

membahas

persoalan

yang

perlu

dimusyawarahkan.
Manfaat bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah
atau membuat keputusan adalah sebagai berikut.
1. Menambah wawasan dan memberi penerangan.
2. Dapat meluruskan kekeliruan.
3. Dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan luas, masuk
akal dan benar.
4. Meningkatkan silaturrahmi antar peserta musyawarah.
5. Menyatukan ide, semangat dan pandangan.
6. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi.
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B. Pemungutan Suara (Voting)
Keputusan juga bisa dilakukan melalui pemungutan suara atau
voting. Voting adalah penentuan keputusan yang didasarkan pada
suara terbanyak. Voting dilakukan apabila kesepakatan itu belum bisa
diputuskan secara musyawarah mufakat. Namun voting juga bisa
sengaja dibuat agar mempercepat sebuah keputusan.
Dalam pemilihan ketua kelas biasanya dilakukan dengan cara
voting. Siapa yang mendapat suara terbanyak, dialah yang menjadi
ketua kelas. Voting juga bisa dilakukan apabila dalam sebuah
keputusan sulit diambil kesepakatan, akhirnya suara terbanyak itulah
yang dijadikan pedoman pengambilan keputusan.
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II. Lembar Kerja Peserta Didik

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Satuan Pendidikan
Kelas/ semester
Mata Pelajaran

: SD Lab School Unnes
: 5A/ 2
: PKn

Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Kerjakan tugas-tugas di bawah ini dengan berdiskusi bersama anggota
kelompokmu!
1. Jelaskan perbedaan musyawarah dengan voting!
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. a. Lakukanlah voting untuk memilih ketua dan sekretaris kelompokmu!
b. Lakukanlah musyawarah untuk menentukan nama kelompokmu!
c. Tulislah hasilnya pada tabel di bawah ini!

Nama kelompok

….

Ketua

….

Sekretaris

….
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III. Kisi-Kisi Soal LTPD
No.

1.

Indikator

Menyebutkan

Jenis

Ranah

Butir

Nomor

Soal

Kognitif

Soal

Soal

C1

3

1,2,3

bentuk Pilihan

keputusan bersama.

Ganda,
uraian

2.

Membedakan musawarah Pilihan
dengan voting.

Ganda,

4,5,6,
C2

11

Uraian

7, 8,9,
10,12,13,
14,15

3.

Menyebutkan
pelaksanaan
bersama.

contoh Pilihan
keputusan Ganda

C1

1

4
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IV. Soal LTPD
Nama:……………….

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban
yang benar!
1. Di bawah ini yang termasuk dalam bentuk keputusan bersama
adalah….
a. peraturan

c. musyawarah

b. pertimbangan

d. rapat

2. Pengambilan keputusan atas kesepakatan bersama disebut ….
a. voting

c. pemilu

b. musyawarah

d. diskusi

3. Pengambilan

keputusan

dengan

mengambil

suara

terbanyak

disebut….
a. voting

c. pemilu

b. musyawarah

d. diskusi

4. Pemilihan Langsung Umum (Pemilu) merupakan contoh pelaksanaan
bentuk keputusan bersama yaitu ….
a. demokrasi

c. politik

b. musyawarah

d. voting

5. Sikap yang perlu dilakukan dalam musyawarah adalah ….
a. mau menang sendiri
b. mendengarkan pendapat orang lain
c. merasa dirinya hebat
d. memotong pembicaraan orang lain
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6. Setelah keputusan diambil, langkah berikutnya adalah ….
a. mendiamkan keputusan tersebut
b. melaksanakan keputusan tersebut
c. mencari keputusan lain
d. mencari kekurangan keputusan tersebut
7. Usulan-usulan dari anggota dalam rapat pengambilan keputusan
sebaiknya ….
a. ditampung dan dijadikan bahan pertimbangan
b. dicatat dan dibiarkan saja
c. dicari kelemahannya
d. anggota dilarang memberi usulan terlalu banyak
8. Apabila mempunyai usulan kita harus ….
a. diam saja

c. ditulis melalui kertas

b. menyuruh orang lain berbicara

d. berani menyampaikannya

9. Walaupun kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, kita harus
tetap….
a. membenci orang tersebut

c. menghormati

b. menolak pendapat tersebut

d. mencari kesalahan

10. Mufakat adalah ….
a. kesepakatan bersama

c. pemilihan langsung

b. keputusan perseorangan

d. pemungutan suara

B. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan dua bentuk keputusan bersama!
2. Apakah yang dimaksud dengan musyawarah?
3. Apakah yang dimaksud dengan voting?
4. Bagaimana musyawarah dilakukan?
5. Bagaimana voting dilakukan?
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V. Kunci Jawaban Soal LTPD
A. 1. C
2. B
3. A
4. D
5. B
6. B
7. A
8. D
9. C
10. A
B. 1. Musyawarah dan voting
2. Keputusan bersama yang diambil atas kesepakatan bersama.
3. Keputusan bersama yang didasarkan pada suara terbanyak.
4. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat
yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat didengar dan ditampung,
pendapat yang paling baik akan disepakati bersama..
5. Voting dilakukan dengan mengambil suara terbanyak.

Skor Penilaian
I setiap jawaban benar skor = 1
II setiap jawaban benar skor = 2
Skor maksimal = 20

N= skor yang diperoleh x 100
skor maksimal
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VI. Media Pembelajaran

Video contoh pelaksanaan musyawarah

Video contoh pelaksanaan voting
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Lampiran 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus III
Satuan Pendidikan: SD Lab School Unnes
Kelas/semester

: 5A/2

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
4. Menghargai keputusan bersama.

B. Kompetensi Dasar
4.2 Mematuhi keputusan bersama.

C. Indikator
1.2.1

Menjelaskan pentingnya mematuhi hasil keputusan bersama.

1.2.2

Mengidentifikasi manfaat penggunaan asas kekeluargaan dalam
melaksanakan keputusan bersama.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan diskusi mengenai melaksanakan hasil keputusan bersama
siswa dapat menjelaskan pentingnya mematuhi hasil keputusan
bersama dengan benar.
2. Melalui diskusi mengenai melaksanakan hasil keputusan bersama
siswa dapat mengidentifikasi manfaat penggunaan asas kekeluargaan
dalam melaksanakan keputusan bersama dengan benar.
 Karakter siswa yang diharapkan:


Konsep

: melaksanakan hasil keputusan bersama.



Nilai

: gotong-royong, kekeluargaan.



Moral

: mendahulukan kepentingan bersama diatas
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kepentingan pribadi.


Perilaku

: siswa dapat menaati hasil keputusan bersama.



Karakter

: bertanggung jawab, percaya diri, salaing
menghargai.

E. Materi Ajar
Melaksanakan Hasil Keputusan Bersama

F. Metode dan model pembelajaran
1. Metode Pembelajaran:
-

Informatif

-

Tanya jawab

-

Diskusi

-

Penugasan

2. Model Pembelajaran
-

Siklus belajar (Learning Cycle)

G. Langkah-langkah Pembelajaran
No.
A.

Tahapan
Pra Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran
± 5 menit
1.

Salam

2. Doa
3. Presensi
4. Pengkondisian kelas
B.

Kegiatan Awal

± 5 menit
1.

Guru melakukan apersepsi dengan
mengajukan pertanyaan kepada siswa.
“Anak-anak, pada materi sebelumnya
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kalian telah belajar mengenai bentuk
keputusan bersama. Apa sajakah bentuk
keputusan bersama? Bagaimana cara
melaksanakan musyawarah?Manfaat apa
yang diperoleh dengan malaksanakan
musyawarah?”
2.

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.

3.

Guru memberikan motivasi kepada siswa
untuk mengikuti pelajaran.

C.

Kegiatan Inti
1.

Tahap

± 55 menit
1. Guru menayangkan video pembelajaran

Pembangkitan

mengenai melaksanakan hasil keputusan

Minat

bersama.
2. Siswa diminta untuk mengamati video
pembelajaran mengenai melaksanakan
hasil keputusan bersama dengan seksama
(mengamati).
3. Siswa berkomentar mengenai tayangan
video (menanya).

2. Tahap Eksplorasi

1. Siswa membentuk kelompok yang terdiri
atas 4-5 orang siswa.
2. Siswa mengerjakan LKPD melalui diskusi
kelompok (mengumpulkan informasi).

3. Tahap Penjelasan

1. Siswa mempresentasikan hasil yang
didapat dari kegiatan diskusi
(menyajikan).
2. Siswa menanggapi hasil diskusi.
3. Guru memberikan konfirmasi terhadap
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penjelasan siswa.
4. Tahap Elaborasi

1. Siswa dibantu guru menyimpulkan materi
pembelajaran.
2. Siswa mengerjakan LTPD secara individu
(mencoba).

5. Tahap Evaluasi

Guru bersama siswa mengoreksi hasil
pekerjaan siswa.

D.

Kegiatan Akhir

± 5 menit
1. Guru menyampaikan materi pada
pertemuan selanjutnya.
2. Guru menutup pelajaran.

H. Alat dan Sumber Belajar
1. Alat pembelajaran
-

Video pembelajaran mengenai bentuk keputusan bersama.

-

LCD

2. Sumber belajar
-

Buku PKn kelas 5 SD Penerbit Erlangga

-

Buku PKn kelas 5 SD Penerbit Quadra

-

BSE PKn kelas 5 SD karangan Ratna Ningsih dkk.

I. Penilaian
1. Prosedur
-

Tes awal : tanya jawab soal pada apersepsi

-

Tes proses : saat proses pembelajaran berlangsung

-

Tes akhir : saat proses pembelajaran berakhir

2. Jenis Tes
-

Tes tertulis: tes obyektif
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-

Tes lisan : tes unjuk kerja

3. Teknik tes
-

Tes tertulis

-

Tes lisan

-

Tes perbuatan

4. Bentuk Tes
-

Pilihan Ganda

-

Uraian

5. Instrumen Tes
-

LKPD

-

LPTD

Guru Mapel PKn,

Peneliti,

Muhammad Mukhlas, S.Pd.
NRP 19860607201002101

Ifa Iklassiyah
NIM 1401410192
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
I. Materi Pembelajaran

MELAKSANAKAN HASIL KEPUTUSAN BERSAMA

Setiap keputusan yang sudah diputuskan melalui musyawarah atau
voting harus dipatuhi. Bisa saja saat voting ada yang tidak setuju dengan
hasilnya. Tapi kalau sudah menjadi keputusan bersama orang yang tidak
setuju pun harus mematuhinya. Karena keputusan bersama dibuat demi
kepentingan bersama. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama di
atas kepentingan pribadi.
Sebuah keputusan bersama dibuat untuk kepentingan umum.
Misalnya tata tertib di sekolah dibuat demi kenyamanan dan keamanan
belajar para siswa. Sebagai contoh, tata tertib tidak boleh membuang
sampah sembarangan dibuat agar tidak muncul penyakit yang bisa
membahayakan kesehatan warga sekolah, terutama siswa.
Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan ikhlas dan
dilandasi kejujuran. Dalam keputusan bersama tidak ada pihak yang kalah.
Semua pihak adalah pemenang karena keputusan bersama merupakan
penyelesaian maslah demi keputusan bersama.
Manfaat yang dapat diambil dari penggunaan asas kekeluargaan
dalam melaksanakan hasil keputusan bersama adalah:
1. Menciptakan kehidupan yang rukun berdasarkan kasih sayang.
2. Mempererat tali persaudaraan bangsa.
3. Menumbuhkan sikap saling menolong.
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II. Lembar Kerja Peserta Didik

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Satuan Pendidikan
Kelas/ semester
Mata Pelajaran

: SD Lab School Unnes
: 5A/ 2
: PKn

Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Kerjakan tugas-tugas di bawah ini dengan berdiskusi bersama anggota
kelompokmu!
1. Sebutkan tiga manfaat dari penggunaan asas kekeluargaan dalam
melaksanakan hasil keputusan bersama!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Buatlah tiga butir tata tertib saat pembelajaran PKn beserta sanksinya
dengan bermusyawarah bersama kelompokmu!
No.
1.
2.
3.

Tata Tertib

Sanksi
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III. Kisi-Kisi Soal LTPD
No.

1.

Indikator

Menjelaskan

Jenis

Ranah

Butir

Nomor

Soal

Kognitif

Soal

Soal

pentingnya Pilihan

mematuhi hasil keputusan Ganda,
bersama

1,2,3,4,
C2

10

uraian

5,6,7,8,
10,11,12,
13,15

2.

Mengidentifikasi manfaat Pilihan
penggunaan
kekeluargaan

asas Ganda,
dalam Uraian

melaksanakan keputusan
bersama.

C2

2

9,14
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IV. Soal LTPD
Nama:……………….

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban
yang benar!
1. Keputusan bersama dibuat demi kepentingan ….
a. bersama

c. pribadi

b. sebagian anggota

d. individu

2. Pelanggaran keputusan bersama akan mendapatkan ….
a. sanksi

c. penghargaan

b. hadiah

d. pengucilan

3. Keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat menjadi
tanggung jawab ….
a. ketua

c. panitia penyelenggara

b. sebagian anggota

d. bersama

4. Yang tidak harus mematuhi peraturan sekolah adalah ….
a. guru

c. kepala sekolah

b. siswa

d. pedagang pasar

5. Hasil keputusan bersama dilaksanakan dengan ….
a. acuh tak acuh

c. penuh rasa tanggung jawab

b. terpaksa

d. apa adanya

6. Peraturan Perpustakaan menyebutkan “Dilarang berbicara keras di
perpustakaan”. Apabila aturan tersebut dilanggar yang terjadi adalah
….
a. tenang dan terkendali

c. ramai dan kacau

b. ketentraman

d. tertib dan teratur

7. Keputusan bersama akan berjalan baik jika ….
a. semua orang menolak
b. semua orang mendukung
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c. semua orang hadir
d. semua orang mengajukan pendapat
8. Di bawah ini yang merupakan contoh sikap menghargai hasil
keputusan bersama adalah ….
a. datang terlambat pada saat belajar kelompok
b. tidak mengikuti kegiatan belajar kelompok yang telah disepakati
c. melaksanakan piket sesuai dengan jadwal
d. memakai seragam sekolah sesuai keinginan sendiri
9. Manfaat melaksanakn hasil keputusan bersama yaitu ….
a. menumbuhkan sikap saling menolong
b. menumbuhkan sikap egois
c. menghambat pelaksanaan ketertiban
d. menumbuhkan sikap rendah diri
10. Jika hasil keputusan bersama tidak sesuai dengan kehendak kita,
sebaiknya ….
a. tidak usah melaksanakan keputusan itu
b. dipatuhi dan dilaksanakan dengan ikhlas
c. dilaksanakan dengan setengah hati
d. dilaksanakan jika menguntungkan

B. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar!
1. Mengapa hasil keputusan bersama harus ditaati?
2. Sebutkan dua akibat jika keputusan bersama tidak ditaati!
3. Apa yang harus kamu lakukan jika melanggar keputusan bersama?
4. Sebutkan salah satu manfaat dari penggunaan asas kekeluargaan!
5. Bagaimana sikapmu
kehendakmu?

jika hasil

keputusan

tidak sesuai dengan
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V. Kunci Jawaban Soal LTPD
A. 1. A
2. A
3. D
4. D
5. C
6. C
7. B
8. C
9. A
10. B

B. 1. Karena dibuat untuk kepentingan bersama.
2. Kehidupan menjadi kacau, tujuan bersama tidak dapat tercapai,
merugikan diri sendiri dan orang lain.
3. Bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.
4. Menciptakan kehidupan yang rukun, mempererat tali persaudaraan,
menumbuhkan sikap saling menolong.
5. Tetap mematuhi hasil keputusan dan melaksanakannya dengan ikhlas.

Skor Penilaian
I setiap jawaban benar skor = 1
II setiap jawaban benar skor = 2
Skor maksimal = 20
N= skor yang diperoleh x 100
skor maksimal
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VI. Media Pembelajaran

Video mengenai contoh melaksanakan hasil keputusan bersama
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Lampiran 4

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU

Keterampilan Dasar

Model Siklus Belajar

Indikator

Mengajar

Berbantuan Media

Keterampilan Guru

Video pembelajaran

dalam Model siklus
Belajar Berbantuan
Media Video
Pembelajaran

1. Keterampilan

1. Guru membangkitkan

membuka

minat dan

pelajaran.

keingintahuan siswa

2. Keterampilan

melaui penayangan

menutup pelajaran.

video yang sesuai

1. Membuka pelajaran.
2. Menayangkan video
pembelajaran.
3. Mengajukan
pertanyaan.

3. Keterampilan

dengan materi

4. Membagi kelas ke

bertanya.

pembelajaran.

dalambeberapa

4. Keterampilan

2. Siswa mengamati

kelompok.
5. Membimbing siswa

memberi

video yang

penguatan.

ditayangkan guru

dalam diskusi

(mengamati).

kelompok.

5. Keterampilan
mengadakan
variasi.
6. Keterampilan
menjelaskan

3. Siswa mengomentari
isi video (menanya).
4. Siswa membentuk
kelompok dan

6. Membimbing
kelompok dalam
diskusi kelas.
7. Memberikan

berdiskusi dalam

konfirmasi terhadap

membimbing

kelompok

laporan siswa.

diskusi kelompok

(mengumpulkan

kecil.

informasi).

7. Keterampilan

8. Keterampilan
mengelola kelas
9. Keterampilan

5. Siswa
mempresentasikan
hasil diskusi

8. Memberikan
penguatan.
9. Menutup pelajaran.
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mengajar kelompok

(mengkomunikasikan)

kecil dan

.

perorangan

6. Guru mengklarifikasi
penjelasan siswa.
7. Siswa membuat
kesimpulan atas
materi pembelajaran
(mengkomunikasikan)
.
8. Siswa mengerjakan
soal dari guru
(mengasosiasi).
9. Siswa mengoreksi
jawaban bersama
guru.
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Lampiran 5

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA

Aktivitas Siswa

Model Siklus Belajar

Indikator Aktivitas

Berbantuan Media

Siswa dalam Model

Video pembelajaran

siklus Belajar
Berbantuan Media
Video Pembelajaran

1. Visual Activities.

1. Guru membangkitkan
minat dan

2. Oral Activities.

1. Mengikuti kegiatan
awal.

keingintahuan siswa

2. Mengamati video

3. Listening Activities.

melaui penayangan

pembelajaran.

4. Writing Activities.

video yang sesuai
dengan materi

5. Drawing Activities.
6. Motor Activities.
7. Mental Activities.

pembelajaran.
2. Siswa mengamati
video yang
ditayangkan guru

8. Emotional
Activities,

(mengamati).
3. Siswa mengomentari
isi video (menanya).
4. Siswa membentuk
kelompok dan

3. Menjawab pertanyaan
guru.
4. Berkelompok untuk
melakukan diskusi.
5. Bekerja dalam diskusi
kelompok.
6. Melaporkan hasil
diskusi.
7. Mendengarkan
penjelasan guru.
8. Menghargai prestasi

berdiskusi dalam

belajar siswa yang

kelompok

lain.

(mengumpulkan
informasi).
5. Siswa
mempresentasikan
hasil diskusi

9. Mengikuti
pembelajaran hingga
akhir.
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(mengkomunikasikan)
.
6. Guru mengklarifikasi
penjelasan siswa.
7. Siswa membuat
kesimpulan atas
materi pembelajaran
(mengkomunikasikan)
8. Siswa mengerjakan
soal dari guru
(mengasosiasi).
9. Siswa mengoreksi
jawaban bersama
guru.

Lampiran 6

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Judul: Peningkatan Kualitan Pembelajaran PKn melalui Model Siklus Belajar
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berbantuan Media Video Pembelajaran pada Kelas VA SD Lab School
Unnes

Variabel

1.

Keterampilan

1. Membuka pelajaran.

1. Guru

guru dalam

2. Menayangkan video

2. Data

pembelajaran
PKn

Indikator

Sumber

No

pembelajaran.
3. Mengajukan pertanyaan.

Data

dokumen
(foto dan

Instrumen
1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan

menggunakan 4. Membagi kelas ke

video saat 3. Alat

model siklus

kegiatan

dokumen-

pembelaj

tasi

aran)

(kamera

belajar
berbantuan

dalambeberapa kelompok.
5. Membimbing siswa dalam
diskusi kelompok.

media video

6. Membimbing kelompok

pembelajaran

dalam diskusi kelas.

dan
video)

7. Memberikan konfirmasi
terhadap laporan siswa.
8. Memberikan penguatan.
9. Menutup pelajaran.
2.

Aktivitas

1. Mengikuti kegiatan awal.

1. Siswa

siswa dalam

2. Mengamati video

2. Dokumen

pembelajaran

pembelajaran.

PKn
menggunakan
model siklus
belajar
berbantuan
media video
pembelajaran

3. Menjawab pertanyaan
guru.
4. Berkelompok untuk
melakukan diskusi.
5. Bekerja dalam diskusi
kelompok.
6. Melaporkan hasil diskusi.
7. Mendengarkan penjelasan

tasi (foto
dan video
saat

1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan
3. Alat

kegiatan

dokumen-

pembelaja

tasi

ran)

(kamera
dan
video)
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guru.
8. Menghargai prestasi belajar
siswa yang lain.
9. Mengikuti pembelajaran
hingga akhir.
3.

Hasil belajar

Ranah Kognitif:

siswa dalam

1. Menjelaskan pengertian

pembelajaran
PKn

keputusan.
2. Membedakan keputusan

menggunakan

pribadi dan keputusan

model siklus

bersama.

belajar

3. Mengidentifikasi hal-hal

berbantuan

yang perlu diperhatikan

media video

dalam pengambilan

pembelajaran

keputusan bersama.
4. Menyebutkan bentuk
keputusan bersama.
5. Membedakan musawarah
dengan voting.
6. Menyebutkan contoh
pelaksanaan keputusan
bersama.
7. Menjelaskan pentingnya
mematuhi hasil keputusan
bersama.
8. Mengidentifikasi manfaat
penggunaan asas
kekeluargaan dalam
melaksanakan keputusan
bersama.

Siswa

1. Lembar
Tugas
Peserta
Didik.
2. Lembar
Observasi
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Ranah Afektif:
1. Mengamati video
pembelajaran.
2. Menjawab pertanyaan
guru.
3. Bekerja dalam diskusi
kelompok.
4. Mendengarkan penjelasan
guru.
5. Menghargai prestasi
belajar siswa yang lain.
6.

Mengikuti kegiatan akhir
pembelajaran.

Ranah Psikomotorik:
1. Mengikuti kegiatan awal
pembelajaran.
2. Berkelompok untuk
melakukan diskusi.
3. Melaporkan hasil diskusi.
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Siklus ….
Nama Guru

: Ifa Iklassiyah

Nama SD

: SD Lab School Unnes

Kelas/Semester

: V/2

Materi

: Menghargai Keputusan Bersama

Hari/Tanggal

: ………………

Petunjuk

:
1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang
sudah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom tampak sesuai dengan
deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah
sebagai berikut:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1 jika 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)

Indikator
1. Membuka
pelajaran

Deskriptor
a. Melakukan kegiatan prapembelajaran
b. Menumbuhkan motivasi siswa
c. Mengadakan apersepsi
d. Menyampaikan tujuan
pembelajaran

2. Menayangkan
video

a. Isi video sesuai dengan materi
pembelajaran

Tampak

Skor
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pembelajaran

b. Isi video dapat membangkitkan
minat siswa mengikuti
pembelajaran
c. Isi video memuat permasalahan
yang dapat dikaji lebih lanjut
d. Mendorong siswa untuk
mengomentari isi video

3. Mengajukan

a. Pengungkapan pertanyaan

pertanyaan

secara jelas dan singkat
b. Memberikan waktu berpikir
untuk siswa
c. Melakukan penyebaran
pertanyaan
d. Memberikan tuntunan kepada
siswa yang mengalami kesulitan
dalam menjawab pertanyaan

4. Membagi kelas
ke dalam
beberapa
kelompok

a. Mengelompokkan siswa secara
heterogen
b. Membantu siswa mengatur
tempat duduk
c. Memberikan lembar kerja
kepada setiap kelompok
d. Menjelaskan tugas masingmasing kelompok

5. Membimbing
siswa dalam
diskusi
kelompok

a. Memusatkan perhatian siswa
pada tujuan dan topik diskusi
b. Mengarahkan siswa untuk
bekerja sama dalam
mendiskusikan lembar kerja
c. Membantu kelompok yang
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menemui kesulitan
d. Selalu menciptakan suasana
diskusi yang kondusif
6. Membimbing
kelompok dalam
diskusi kelas

a. Mengecek kembali pekerjaan
siswa
b. Membimbing siswa
menyampaikan laporan melalui
presentasi
c. Memberikan kesempatan siswa
menanggapi presentasi
d. Memberi informasi tambahan
agar siswa memperoleh
pengertian yang jelas

7. Memberikan
konfirmasi
terhadap laporan
siswa

a. Penjelasan guru dikaitkan
dengan penjelasan siswa
b. Penyajian penjelasan guru
sesuai dengan tujuan
pembelajaran
c. Memberikan penjelasan disertai
contoh dalam kehidupan seharihari agar lebih bermakna
d. Memberi kesempatan siswa
untuk menanyakan materi yang
belum dipahami

8. Memberikan
penguatan

a. Memberikan penguatan verbal
b. Memberikan penguatan
nonverbal
c. Penguatan diberikan pada semua
siswa yang terlibat aktif dalam
pembelajaran
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d. Memberikan penguatan dengan
segera
9. Menutup

a. Mendorong siswa untuk

pembelajaran

menyimpulkan materi
pembelajaran
b. Memberikan soal evaluasi untuk
penilaian
c. Mengoreksi soal evaluasi
bersama siswa
d. Menutup pembelajaran
Jumlah Skor

Keterangan:
R= skor terendah = 0
T= skor tertinggi = 36
n= banyaknya skor = (T-R) + 1 = (36-0) + 1 = 37
K1 (kuartil pertama)

K2 (kuartil kedua)

K3 (kuartil ketiga)

Letak K1 =

( n +1)

Letak K2 = (n +1)

Letak K3 = (n +1)

=

( 37+1)

= (37+1)

= (37 +1 )

= x 38

= x 38

=

= 9,5

= 19

= 28,5

Jadi K1 adalah 8,5

Jadi K2 adalah 18

Jadi K3 adalah 27,5

Kriteria Penilaian :
Skor

x 38

Kategori

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik

18≤ skor < 27,5

Baik
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8,5 ≤ skor < 18

Cukup

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

Jumlah skor: ………… Kategori: …………

Semarang,

Maret 2014

Pengamat,

Muhammad Mukhlas, S.Pd
NRP 19860607201002101
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Siklus I
Nama Guru

: Ifa Iklassiyah

Nama SD

: SD Lab School Unnes

Kelas/Semester

: V/2

Materi

: Menghargai Keputusan Bersama

Hari/Tanggal

: Selasa, 4 Maret 2014

Petunjuk

:
1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang
sudah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom tampak sesuai dengan
deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah
sebagai berikut:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1 jika 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)

Indikator
1. Membuka
pelajaran

Deskriptor

Tampak

Skor

a. Melakukan kegiatan prapembelajaran

√

b. Menumbuhkan motivasi siswa
c. Mengadakan apersepsi

√

d. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
2. Menayangkan
video

a. Isi video sesuai dengan materi
pembelajaran

√

2
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pembelajaran

b. Isi video dapat membangkitkan
minat siswa mengikuti

√

pembelajaran

4

c. Isi video memuat permasalahan
yang dapat dikaji lebih lanjut

√

d. Mendorong siswa untuk
mengomentari isi video
3. Mengajukan

a. Pengungkapan pertanyaan

pertanyaan

secara jelas dan singkat

√

√

b. Memberikan waktu berpikir
untuk siswa

√
3

c. Melakukan penyebaran
pertanyaan
d. Memberikan tuntunan kepada
siswa yang mengalami kesulitan

√

dalam menjawab pertanyaan
4. Membagi kelas
ke dalam
beberapa
kelompok

a. Mengelompokkan siswa secara
heterogen
b. Membantu siswa mengatur
2

tempat duduk
c. Memberikan lembar kerja

√

kepada setiap kelompok
d. Menjelaskan tugas masing-

√

masing kelompok
5. Membimbing
siswa dalam
diskusi
kelompok

a. Memusatkan perhatian siswa

√

pada tujuan dan topik diskusi
b. Mengarahkan siswa untuk

√
3

bekerja sama dalam
mendiskusikan lembar kerja
c. Membantu kelompok yang

√
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menemui kesulitan
d. Selalu menciptakan suasana
diskusi yang kondusif
6. Membimbing
kelompok dalam
diskusi kelas

a. Mengecek kembali pekerjaan

√

siswa
b. Membimbing siswa

√

menyampaikan laporan melalui
4

presentasi
c. Memberikan kesempatan siswa

√

menanggapi presentasi
d. Memberi informasi tambahan

√

agar siswa memperoleh
pengertian yang jelas
7. Memberikan

a. Penjelasan guru dikaitkan

konfirmasi

dengan penjelasan siswa

terhadap laporan
siswa

b. Penyajian penjelasan guru

√

sesuai dengan tujuan
3

pembelajaran
c. Memberikan penjelasan disertai

√

contoh dalam kehidupan seharihari agar lebih bermakna
d. Memberi kesempatan siswa

√

untuk menanyakan materi yang
belum dipahami
8. Memberikan
penguatan

a. Memberikan penguatan verbal

√

b. Memberikan penguatan

√

nonverbal
c. Penguatan diberikan pada semua
siswa yang terlibat aktif dalam
pembelajaran

2
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d. Memberikan penguatan dengan
segera
9. Menutup

a. Mendorong siswa untuk

pembelajaran

menyimpulkan materi
pembelajaran
b. Memberikan soal evaluasi untuk

√
2

penilaian
c. Mengoreksi soal evaluasi
bersama siswa
d. Menutup pembelajaran

√

Jumlah Skor

25

Keterangan:
R= skor terendah = 0
T= skor tertinggi = 36
n= banyaknya skor = (T-R) + 1 = (36-0) + 1 = 37
K1 (kuartil pertama)

K2 (kuartil kedua)

K3 (kuartil ketiga)

Letak K1 =

( n +1)

Letak K2 = (n +1)

Letak K3 = (n +1)

=

( 37+1)

= (37+1)

= (37 +1 )

= x 38

= x 38

=

= 9,5

= 19

= 28,5

Jadi K1 adalah 8,5

Jadi K2 adalah 1

Jadi K3 adalah 27,5

Kriteria Penilaian :
Skor

x 38

Kategori

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik

18≤ skor < 27,5

Baik

230

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

Jumlah skor: 25

Kategori: Baik

Semarang, 4 Maret 2014
Pengamat,

Muhammad Mukhlas, S.Pd
NRP 19860607201002101
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Siklus II
Nama Guru

: Ifa Iklassiyah

Nama SD

: SD Lab School Unnes

Kelas/Semester

: V/2

Materi

: Menghargai Keputusan Bersama

Hari/Tanggal

: Selasa, 11 Maret 2014

Petunjuk

:
1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang
sudah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom tampak sesuai dengan
deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah
sebagai berikut:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1 jika 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)

Indikator
1. Membuka
pelajaran

Deskriptor

Tampak

a. Melakukan kegiatan prapembelajaran

√

b. Menumbuhkan motivasi siswa

√

c. Mengadakan apersepsi

√

d. Menyampaikan tujuan

√

pembelajaran
2. Menayangkan
video

Skor

a. Isi video sesuai dengan materi
pembelajaran

√

4
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pembelajaran

b. Isi video dapat membangkitkan
minat siswa mengikuti

√

pembelajaran

4

c. Isi video memuat permasalahan
yang dapat dikaji lebih lanjut

√

d. Mendorong siswa untuk
mengomentari isi video
3. Mengajukan

a. Pengungkapan pertanyaan

pertanyaan

secara jelas dan singkat
b. Memberikan waktu berpikir

√

√

untuk siswa
c. Melakukan penyebaran

√

3

pertanyaan
d. Memberikan tuntunan kepada
siswa yang mengalami kesulitan

√

dalam menjawab pertanyaan
4. Membagi kelas
ke dalam
beberapa
kelompok

a. Mengelompokkan siswa secara

√

heterogen
b. Membantu siswa mengatur

√
4

tempat duduk
c. Memberikan lembar kerja

√

kepada setiap kelompok
d. Menjelaskan tugas masing-

√

masing kelompok
5. Membimbing
siswa dalam
diskusi
kelompok

a. Memusatkan perhatian siswa

√

pada tujuan dan topik diskusi
b. Mengarahkan siswa untuk

√
3

bekerja sama dalam
mendiskusikan lembar kerja
c. Membantu kelompok yang

√
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menemui kesulitan
d. Selalu menciptakan suasana
diskusi yang kondusif
6. Membimbing
kelompok dalam
diskusi kelas

a. Mengecek kembali pekerjaan

√

siswa
b. Membimbing siswa

√

menyampaikan laporan melalui
4

presentasi
c. Memberikan kesempatan siswa

√

menanggapi presentasi
d. Memberi informasi tambahan

√

agar siswa memperoleh
pengertian yang jelas
7. Memberikan
konfirmasi
terhadap laporan
siswa

a. Penjelasan guru dikaitkan
dengan penjelasan siswa
b. Penyajian penjelasan guru

√

sesuai dengan tujuan
3

pembelajaran
c. Memberikan penjelasan disertai

√

contoh dalam kehidupan seharihari agar lebih bermakna
d. Memberi kesempatan siswa

√

untuk menanyakan materi yang
belum dipahami
8. Memberikan
penguatan

a. Memberikan penguatan verbal

√

b. Memberikan penguatan

√

nonverbal
c. Penguatan diberikan pada semua
siswa yang terlibat aktif dalam
pembelajaran

3
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d. Memberikan penguatan dengan

√

segera
9. Menutup

a. Mendorong siswa untuk

pembelajaran

menyimpulkan materi
pembelajaran
b. Memberikan soal evaluasi untuk

√
3

penilaian
c. Mengoreksi soal evaluasi

√

bersama siswa
d. Menutup pembelajaran

√

Jumlah Skor

31

Keterangan:
R= skor terendah = 0
T= skor tertinggi = 36
n= banyaknya skor = (T-R) + 1 = (36-0) + 1 = 37
K1 (kuartil pertama)

K2 (kuartil kedua)

K3 (kuartil ketiga)

Letak K1 =

( n +1)

Letak K2 = (n +1)

Letak K3 = (n +1)

=

( 37+1)

= (37+1)

= (37 +1 )

= x 38

= x 38

=

= 9,5

= 19

= 28,5

Jadi K1 adalah 8,5

Jadi K2 adalah 18

Jadi K3 adalah 27,5

Kriteria Penilaian :
Skor
27,5 ≤ skor ≤ 36

x 38

Kategori
Sangat Baik
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18≤ skor < 27,5

Baik

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

Jumlah skor: 31

Kategori: Sangat Baik

Semarang, 11 Maret 2014
Pengamat,

Muhammad Mukhlas, S.Pd
NRP 19860607201002101
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Siklus III
Nama Guru

: Ifa Iklassiyah

Nama SD

: SD Lab School Unnes

Kelas/Semester

: V/2

Materi

: Menghargai Keputusan Bersama

Hari/Tanggal

: Selasa, 25 Maret 2014

Petunjuk

:
1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang
sudah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom tampak sesuai dengan
deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah
sebagai berikut:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1 jika 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)

Indikator
1. Membuka
pelajaran

Deskriptor

Tampak

a. Melakukan kegiatan prapembelajaran

√

b. Menumbuhkan motivasi siswa

√

c. Mengadakan apersepsi

√

d. Menyampaikan tujuan

√

pembelajaran
2. Menayangkan
video

Skor

a. Isi video sesuai dengan materi
pembelajaran

√

4
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pembelajaran

b. Isi video dapat membangkitkan
minat siswa mengikuti

√

pembelajaran

4

c. Isi video memuat permasalahan
yang dapat dikaji lebih lanjut

√

d. Mendorong siswa untuk
mengomentari isi video
3. Mengajukan

a. Pengungkapan pertanyaan

pertanyaan

secara jelas dan singkat

√

√

b. Memberikan waktu berpikir
untuk siswa
c. Melakukan penyebaran

√
√

4

pertanyaan
d. Memberikan tuntunan kepada
siswa yang mengalami kesulitan

√

dalam menjawab pertanyaan
4. Membagi kelas
ke dalam
beberapa
kelompok

a. Mengelompokkan siswa secara

√

heterogen
b. Membantu siswa mengatur

√
4

tempat duduk
c. Memberikan lembar kerja

√

kepada setiap kelompok
d. Menjelaskan tugas masing-

√

masing kelompok
5. Membimbing
siswa dalam
diskusi
kelompok

a. Memusatkan perhatian siswa

√

pada tujuan dan topik diskusi
b. Mengarahkan siswa untuk

√
4

bekerja sama dalam
mendiskusikan lembar kerja
c. Membantu kelompok yang

√
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menemui kesulitan
d. Selalu menciptakan suasana

√

diskusi yang kondusif
6. Membimbing
kelompok dalam
diskusi kelas

a. Mengecek kembali pekerjaan

√

siswa
b. Membimbing siswa

√

menyampaikan laporan melalui
4

presentasi
c. Memberikan kesempatan siswa

√

menanggapi presentasi
d. Memberi informasi tambahan

√

agar siswa memperoleh
pengertian yang jelas
7. Memberikan
konfirmasi
terhadap laporan
siswa

a. Penjelasan guru dikaitkan

√

dengan penjelasan siswa
b. Penyajian penjelasan guru

√

sesuai dengan tujuan
4

pembelajaran
c. Memberikan penjelasan disertai

√

contoh dalam kehidupan seharihari agar lebih bermakna
d. Memberi kesempatan siswa

√

untuk menanyakan materi yang
belum dipahami
8. Memberikan
penguatan

a. Memberikan penguatan verbal

√

b. Memberikan penguatan

√

nonverbal
c. Penguatan diberikan pada semua
siswa yang terlibat aktif dalam
pembelajaran

3
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d. Memberikan penguatan dengan

√

segera
9. Menutup

a. Mendorong siswa untuk

pembelajaran

menyimpulkan materi
pembelajaran
b. Memberikan soal evaluasi untuk

√
3

penilaian
c. Mengoreksi soal evaluasi

√

bersama siswa
d. Menutup pembelajaran

√

Jumlah Skor

34

Keterangan:
R= skor terendah = 0
T= skor tertinggi = 36
n= banyaknya skor = (T-R) + 1 = (36-0) + 1 = 37
K1 (kuartil pertama)

K2 (kuartil kedua)

K3 (kuartil ketiga)

Letak K1 =

( n +1)

Letak K2 = (n +1)

Letak K3 = (n +1)

=

( 37+1)

= (37+1)

= (37 +1 )

= x 38

= x 38

=

= 9,5

= 19

= 28,5

Jadi K1 adalah 8,5

Jadi K2 adalah 20

Jadi K3 adalah 27,5

Kriteria Penilaian :
Skor
27,5 ≤ skor ≤ 36

x 38

Kategori
Sangat Baik
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18≤ skor < 27,5

Baik

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

Jumlah skor: 34

Kategori: Sangat Baik

Semarang, 25 Maret 2014
Pengamat,

Muhammad Mukhlas, S.Pd
NRP 19860607201002101
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BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus ....
Nama Siswa

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

Sekolah

: SD Lab School Unnes

Kelas/Semester

: V/2

Materi

: Menghargai Keputusan Bersama

Hari/Tanggal

: ………………

Petunjuk

:
1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang
sudah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom tampak sesuai dengan
deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah
sebagai berikut:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1 jika 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)

Indikator
1. Mengikuti
kegiatan awal
pembelajaran

Deskriptor
a. Berada di dalam kelas sebelum
pembelajaran dimulai
b. Menunjukkan kegembiraan,
senang dalam mengikuti
pembelajaran
c. Menanggapi apersepsi
d. Menyiapkan diri mengikuti

Tampak

Skor
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pembelajaran
2. Mengamati
video
pembelajaran

a. Antusias mengamati video
pembelajaran
b. Tidak sibuk sendiri saat
penayangan video pembelajaran
c. Menunjukkan rasa
keingintahuan terhadap
permasalahan yang
dimunculkan dalam video
pembelajaran
d. Mengomentari isi video
pembelajaran

3. Menjawab
pertanyaan guru

a. Mendengarkan pertanyaan
guru
b. Berpikir untuk menjawab
pertanyaan guru
c. Menjawab pertanyaan dengan

kalimat yang jelas
d. Jawaban sesuai dengan
pertanyaan guru
4. Berkelompok
untuk melakukan
diskusi

a. Berkelompok secara heterogen
b. Mengatur tempat duduk sesuai
dengan kelompoknya
c. Membaca petunjuk pengerjaan
lembar kerja
d. Membagi tugas anggota
kelompok untuk melakukan
diskusi

5. Bekerja dalam
diskusi

a. Perhatian siswa tertuju pada
topik diskusi
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kelompok

b. Bekerja sama dalam diskusi
dengan teman satu kelompok
c. Bertanya kepada guru ketika
menemui kesulitan
d. Tidak mengganggu kelompok
lain saat berdiskusi

6. Melaporkan hasil a. Menuliskan laporan dalam
diskusi

LKPD
b. Mempresentasikan laporan di
depan kelas
c. Memberikan tanggapan
terhadap hasil presentasi
d. Memperhatikan kelompok
presentasi

7. Mendengarkan
penjelasan guru

a. Memperhatikan penjelasan guru
b. Memberikan balikan terhadap
penjelasan guru
c. Menghayati contoh penerapan
konsep dalam kehidupan seharihari
d. Mencatat hal-hal penting dari
penjelasan guru

8. Menghargai
prestasi belajar
siswa yang lain

a. Menghargai pendapat siswa
yang lain
b. Memberikan tepuk tangan
terhadap siswa yang aktif dalam
pembelajaran
c. Tidak mencela pendapat teman
d. Tidak menyombongkan diri

9. Mengikuti

a. Menyimpulkan materi
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kegiatan akhir
pembelajaran

pembelajaran bersama guru
b. Mengerjakan soal evaluasi
dengan cermat
c. Mengoreksi soal evaluasi
bersama guru
d. Mengikuti pembelajarn hingga
akhir
Jumlah Skor

Keterangan:
R= skor terendah = 0
T= skor tertinggi = 36
n= banyaknya skor = (T-R) + 1 = (36-0) + 1 = 37
K1 (kuartil pertama)

K2 (kuartil kedua)

K3 (kuartil ketiga)

Letak K1 =

( n +1)

Letak K2 = (n +1)

Letak K3 = (n +1)

=

( 37+1)

= (37+1)

= (37 +1 )

= x 38

= x 38

=

= 9,5

= 19

= 28,5

Jadi K1 adalah 8,5

Jadi K2 adalah 18

Jadi K3 adalah 27,5

Kriteria Penilaian :
Skor
27,5 ≤ skor ≤ 36

x 38

Kategori
Sangat Baik

245

18≤ skor < 27,5

Baik

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

Jumlah skor: ………… Kategori: …………
Semarang,
Pengamat,

Maret 2014

…………………………..
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BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus I

No

Nama Siswa

Indikator

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skor

Kategori

1.

Abel Dimas Abhista

2

3

2

3

2

2

3

4

2

23

B

2.

Alexander Vio

2

3

2

3

2

2

3

4

2

23

B

3.

Alfina Latif

3

3

2

3

4

2

3

4

2

26

B

4.

Ananda Poetri L

3

3

2

3

4

2

3

4

2

26

B

5.

Athoriq Alfa Hyoga

3

4

3

3

4

2

4

4

2

28

SB

6.

Azza Kamalia

3

3

2

3

4

2

3

4

2

26

B

7.

Bimo Andreano

3

4

2

3

4

2

4

4

2

28

SB

8.

Dita Patricia

4

4

3

3

4

4

4

4

2

32

SB

9.

Ersyiva Liliana Putri

2

3

2

3

4

2

3

4

2

25

B

10.

Halley Daman Anantara

2

4

3

3

4

2

3

4

2

27

B

11.

Hendra Arya

2

3

2

3

4

2

3

4

2

25

B

12.

Jaguar Bratasena

4

4

3

3

3

2

4

4

2

29

SB

13.

Labita Dya

2

3

2

3

4

2

3

4

2

25

B

14.

M. Faiz Ghifari

2

4

3

3

4

3

4

4

2

29

SB

15.

Maulana Surya Atmaja

2

3

2

3

3

2

3

4

2

24

B

16.

Nabila Kanaya Putri

2

3

2

3

4

2

3

4

2

25

B

17.

Nadyne Putri

2

3

2

3

4

2

3

4

2

25

B

18.

Nauval Abdilah

3

4

3

3

4

4

4

4

2

31

SB

19.

Nouval Ilham Ramadhan

2

4

3

3

4

2

4

4

2

28

SB

20.

Pipit Nuraini

2

3

2

3

4

2

3

4

2

25

B

21.

Revy Ananda Putra

3

4

3

3

4

2

4

4

2

29

SB

22.

Safira Dewi Aprilia

2

3

2

3

3

2

4

4

2

25

B

23.

Septi Kurniasari

2

3

2

3

4

2

4

4

2

26

B

24.

Sofiana Nurmalita Dewi

2

3

2

3

4

2

3

4

2

25

B

25.

Susanto Riski Eka S.

2

3

2

3

3

2

3

4

2

24

B
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26.

Yohana Imanuela

3

3

2

3

4

2

4

4

2

27

Keterangan:
B

= Baik

SB

= Sangat Baik

Semarang, 4 Maret 2014
Pengamat,

Nuzulul Kurnia Isfhani

B

248
Lampiran 13

HASIL OBSERVASI PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN PKn MENGGUNAKAN MODEL SIKLUS BELAJAR
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus II

No

Nama Siswa

Indikator

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skor

Kategori

1.

Abel Dimas Abhista*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

K

2.

Alexander Vio

3

3

2

4

3

2

2

4

3

24

B

3.

Alfina Latif

3

3

2

4

4

2

3

4

3

28

SB

4.

Ananda Poetri L

3

3

2

4

4

2

3

4

3

28

SB

5.

Athoriq Alfa Hyoga

4

3

4

4

4

4

4

4

3

34

SB

6.

Azza Kamalia

3

3

2

4

4

2

2

4

3

27

B

7.

Bimo Andreano

3

4

4

4

4

3

4

4

3

33

SB

8.

Dita Patricia

3

4

4

4

4

4

4

4

3

34

SB

9.

Ersyiva Liliana Putri

3

3

2

4

4

2

2

4

3

27

B

10.

Halley Daman Anantara

3

3

2

4

4

2

3

4

3

29

SB

11.

Hendra Arya

3

3

3

4

4

3

4

4

3

31

SB

12.

Jaguar Bratasena

4

3

4

4

3

3

4

4

3

32

SB

13.

Labita Dya

3

3

2

4

4

2

3

4

3

28

SB

14.

M. Faiz Ghifari

3

3

4

4

4

4

4

4

3

33

SB

15.

Maulana Surya Atmaja

3

3

2

4

3

2

2

4

3

26

B

16.

Nabila Kanaya Putri

3

3

2

4

4

3

3

4

3

29

SB

17.

Nadyne Putri

3

3

2

4

4

2

2

4

3

27

B

18.

Nauval Abdilah

4

4

4

4

3

4

4

4

3

34

SB

19.

Nouval Ilham Ramadhan

4

4

3

4

3

3

3

4

3

31

SB

20.

Pipit Nuraini

3

3

2

4

4

2

3

3

3

27

B

21.

Revy Ananda Putra

3

3

4

4

4

4

4

4

3

33

SB

22.

Safira Dewi Aprilia

3

3

2

4

4

3

3

4

3

29

SB

23.

Septi Kurniasari

3

3

2

4

4

2

2

4

3

27

B
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24.

Sofiana Nurmalita Dewi

3

3

2

4

4

3

3

4

3

29

SB

25.

Susanto Riski Eka S.

3

2

2

4

4

2

2

4

3

26

B

26.

Yohana Imanuela

3

4

4

4

3

4

4

4

3

33

SB

Keterangan:
B

= Baik

SB

= Sangat Baik

K

= Kurang

*Tidak berangkat tanpa keterangan

Semarang, 11 Maret 2014
Pengamat,

Nuzulul Kurnia Isfhani
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HASIL OBSERVASI PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN PKn MENGGUNAKAN MODEL SIKLUS BELAJAR
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus III

No

Nama Siswa

Indikator

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skor

Kategori

1.

Abel Dimas Abhista

3

3

2

4

3

2

2

4

3

26

B

2.

Alexander Vio

3

3

2

4

4

3

3

4

3

29

SB

3.

Alfina Latif

3

3

2

4

4

3

4

4

3

30

SB

4.

Ananda Poetri L

3

3

3

4

4

3

3

4

3

30

SB

5.

Athoriq Alfa Hyoga

4

3

4

4

4

3

4

4

3

33

SB

6.

Azza Kamalia

3

3

3

4

4

3

4

4

3

31

SB

7.

Bimo Andreano

4

3

4

4

4

3

4

4

3

33

SBSB

8.

Dita Patricia

4

4

4

4

4

3

4

4

3

34

SB

9.

Ersyiva Liliana Putri

3

3

4

4

4

2

3

4

3

30

SB

10.

Halley Daman Anantara

4

3

4

4

4

3

3

4

3

32

SB

11.

Hendra Arya

4

3

4

4

4

3

4

4

3

33

SB

12.

Jaguar Bratasena

4

3

4

4

4

3

4

4

3

33

SB

13.

Labita Dya

3

3

4

4

4

3

3

4

3

31

SB

14.

M. Faiz Ghifari

4

3

4

4

4

4

4

4

3

34

SB

15.

Maulana Surya Atmaja

3

3

3

4

4

2

3

4

3

29

SB

16.

Nabila Kanaya Putri

3

3

3

4

4

3

3

4

3

30

SB

17.

Nadyne Putri

3

3

3

4

4

2

3

4

3

29

SB

18.

Nauval Abdilah

4

4

4

4

3

4

4

4

3

34

SB

19.

Nouval Ilham Ramadhan

4

3

4

4

3

4

4

4

3

33

SB

20.

Pipit Nuraini

3

3

3

4

4

3

3

4

3

30

SB

21.

Revy Ananda Putra

4

4

4

4

4

2

4

4

3

33

SB

22.

Safira Dewi Aprilia

3

3

4

4

4

3

4

4

3

32

SB

23.

Septi Kurniasari

3

3

3

4

4

2

3

4

3

29

SB
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24.

Sofiana Nurmalita Dewi

4

3

4

4

4

3

3

4

3

32

SB

25.

Susanto Riski Eka S.

3

3

2

4

4

3

3

4

3

29

SB

26.

Yohana Imanuela

4

3

4

4

4

4

4

4

3

34

SB

Keterangan:
B

= Baik

SB

= Sangat Baik
Semarang, 25 Maret 2014
Pengamat,

Nuzulul Kurnia Isfhani
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ANALISIS HASIL BELAJAR PRASIKLUS
MATA PELAJARAN PKn KELAS VA
SD LAB SCHOOL UNNES SEMARANG
Nilai
No

Nama

1.

Abel Dimas Abhista

51

45

Ratarata
48

2.

Alexander Vio

56

49

52,5

Tidak Tuntas

3.

Alfina Latif

61

64

62,5

Tidak Tuntas

4.

Ananda Poetri L

45

52

48,5

Tidak Tuntas

5.

Athoriq Alfa Hyoga

56

68

62

Tidak Tuntas

6.

Azza Kamalia

61

61

61

Tidak Tuntas

7.

Bimo Andreano

93

81

87

Tuntas

8.

Dita Patricia

80

95

87,5

Tuntas

9.

Ersyiva Liliana Putri

45

59

52

Tidak Tuntas

10.

Halley Daman Anantara

72

66

69

Tidak Tuntas

11.

Hendra Arya

77

74

75,5

Tuntas

12.

Jaguar Bratasena

98

84

91

Tuntas

13.

Labita Dya

61

59

60

Tidak Tuntas

14.

M. Faiz Ghifari

72

72

72

Tidak Tuntas

15.

Maulana Surya Atmaja

66

48

57

Tidak Tuntas

16.

Nabila Kanaya Putri

56

62

59

Tidak Tuntas

17.

Nadyne Putri

66

85

75,5

Tuntas

18.

Nauval Abdilah

77

76

76,5

Tuntas

19.

Nouval Ilham Ramadhan

77

84

80,5

Tuntas

20.

Pipit Nuraini

51

65

58

Tidak Tuntas

21.

Revy Ananda Putra

80

85

82,5

Tuntas

22.

Safira Dewi Aprilia

53

61

57

Tidak Tuntas

23.

Septi Kurniasari

66

82

74

Tidak Tuntas

24.

Sofiana Nurmalita Dewi

72

74

73

Tidak Tuntas

25.

Susanto Riski Eka S.

51

28

39,5

Tidak Tuntas

26.

Yohana Imanuela

77

76

76,5

Tuntas

UH1

UH2

Keterangan
Tidak Tuntas
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Keterangan :
Kriteria ketuntasan minimal 75
Laki-laki

= 12 siswa

Perempuan

= 14 Siswa

Jumlah

= 26 siswa

Keterangan :
Tidak Tuntas = 17 siswa (65,4%)
Tuntas

= 9 siswa (34,6%)

Rata-rata

= 66,82
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ANALISIS HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SISWA
SIKLUS I
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/ Semester

: VA/ 2

Materi Pembelajaran : Menghargai Keputusan Bersama
KKM

: 75

No.

Nama Siswa

Nilai

Kategori

1.

Abel Dimas Abhista

25

Tidak tuntas

2.

Alexander Vio

45

Tidak tuntas

3.

Alfina Latif

90

Tuntas

4.

Ananda Poetri L

85

Tuntas

5.

Athoriq Alfa Hyoga

90

Tuntas

6.

Azza Kamalia

95

Tuntas

7.

Bimo Andreano

90

Tuntas

8.

Dita Patricia

95

Tuntas

9.

Ersyiva Liliana Putri

85

Tuntas

10.

Halley Daman Anantara

90

Tuntas

11.

Hendra Arya

80

Tuntas

12.

Jaguar Bratasena

75

Tuntas

13.

Labita Dya

90

Tuntas

14.

M. Faiz Ghifari

75

Tuntas

15.

Maulana Surya Atmaja

55

Tidak tuntas

16.

Nabila Kanaya Putri

60

Tidak tuntas

17.

Nadyne Putri

80

Tuntas

18.

Nauval Abdilah

85

Tuntas

19.

Nouval Ilham Ramadhan

85

Tuntas

20.

Pipit Nuraini

85

Tuntas

21.

Revy Ananda Putra

90

Tuntas

22.

Safira Dewi Aprilia

70

Tidak tuntas

255

23.

Septi Kurniasari

70

Tidak tuntas

24.

Sofiana Nurmalita Dewi

85

Tuntas

25.

Susanto Riski Eka S.

50

Tidak tuntas

26.

Yohana Imanuela

90

Tuntas

Jumlah

2015

Rata-rata

77,5

Nilai terendah

25

Nilai tertinggi

95

Jumlah siswa tidak tuntas

7

Jumlah siswa tuntas

19

Persentase ketidaktuntasan

27%

Persentase ketuntasan

73%
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ANALISIS HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SISWA
SIKLUS II
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/ Semester

: VA/ 2

Materi Pembelajaran : Menghargai Keputusan Bersama
KKM

: 75

No.

Nama Siswa

Nilai

Kategori

1.

Abel Dimas Abhista

0*

Tidak tuntas

2.

Alexander Vio

75

Tuntas

3.

Alfina Latif

95

Tuntas

4.

Ananda Poetri L

100

Tuntas

5.

Athoriq Alfa Hyoga

100

Tuntas

6.

Azza Kamalia

70

Tidak tuntas

7.

Bimo Andreano

90

Tuntas

8.

Dita Patricia

95

Tuntas

9.

Ersyiva Liliana Putri

75

Tuntas

10.

Halley Daman Anantara

85

Tuntas

11.

Hendra Arya

95

Tuntas

12.

Jaguar Bratasena

90

Tuntas

13.

Labita Dya

80

Tuntas

14.

M. Faiz Ghifari

90

Tuntas

15.

Maulana Surya Atmaja

65

Tidak tuntas

16.

Nabila Kanaya Putri

75

Tuntas

17.

Nadyne Putri

70

Tidak tuntas

18.

Nauval Abdilah

80

Tuntas

19.

Nouval Ilham Ramadhan

85

Tuntas

20.

Pipit Nuraini

75

Tuntas

21.

Revy Ananda Putra

100

Tuntas

22.

Safira Dewi Aprilia

70

Tidak tuntas
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23.

Septi Kurniasari

85

Tuntas

24.

Sofiana Nurmalita Dewi

75

Tuntas

25.

Susanto Riski Eka S.

90

Tuntas

26.

Yohana Imanuela

90

Tuntas

Jumlah

2100

Rata-rata

84

Nilai terendah

65

Nilai tertinggi

100

Jumlah siswa tidak tuntas

4

Jumlah siswa tuntas

21

Persentase ketidaktuntasan

16%

Persentase ketuntasan

84%

*Tidak Berangkat Tanpa Keterangan
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ANALISIS HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SISWA
SIKLUS III
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/ Semester

: VA/ 2

Materi Pembelajaran : Menghargai Keputusan Bersama
KKM

: 75

No.

Nama Siswa

Nilai

Kategori

1.

Abel Dimas Abhista

65

Tidak tuntas

2.

Alexander Vio

60

Tidak tuntas

3.

Alfina Latif

100

Tuntas

4.

Ananda Poetri L

100

Tuntas

5.

Athoriq Alfa Hyoga

95

Tuntas

6.

Azza Kamalia

80

Tuntas

7.

Bimo Andreano

100

Tuntas

8.

Dita Patricia

95

Tuntas

9.

Ersyiva Liliana Putri

90

Tuntas

10.

Halley Daman Anantara

95

Tuntas

11.

Hendra Arya

95

Tuntas

12.

Jaguar Bratasena

100

Tuntas

13.

Labita Dya

85

Tuntas

14.

M. Faiz Ghifari

100

Tuntas

15.

Maulana Surya Atmaja

90

Tuntas

16.

Nabila Kanaya Putri

90

Tuntas

17.

Nadyne Putri

95

Tuntas

18.

Nauval Abdilah

85

Tuntas

19.

Nouval Ilham Ramadhan

85

Tuntas

20.

Pipit Nuraini

95

Tuntas

21.

Revy Ananda Putra

95

Tuntas

22.

Safira Dewi Aprilia

90

Tuntas
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23.

Septi Kurniasari

75

Tuntas

24.

Sofiana Nurmalita Dewi

95

Tuntas

25.

Susanto Riski Eka S.

40

Tidak tuntas

26.

Yohana Imanuela

95

Tuntas

Jumlah

2290

Rata-rata

88,07

Nilai terendah

40

Nilai tertinggi

100

Jumlah siswa tidak tuntas

23

Jumlah siswa tuntas

3

Persentase ketidaktuntasan

88,46%

Persentase ketuntasan

11,54%
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LEMBAR PENILAIAN KARAKTER SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn
MENGGUNAKAN MODEL SIKLUS BELAJAR
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus ....
Nama Siswa

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

Sekolah

: SD Lab School Unnes

Kelas/Semester

: V/2

Materi

: Menghargai Keputusan Bersama

Hari/Tanggal

: ………………

Petunjuk

:
1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang
sudah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom tampak sesuai dengan
deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah
sebagai berikut:
a. Skor 4 jika semua indikator tampak
b. Skor 3 jika 3 indikator yang tampak
c. Skor 2 jika 2 indikator yang tampak
d. Skor 1 jika 1 indikator yang tampak
e. Skor 0 jika tidak ada indikator yang tampak
(Rusman, 2012: 98)

Jenis Karakter
1. Bertanggung
jawab

Indikator Perilaku
a. Melaksanakan kewajiban
b. Melaksanakan tugas sesuai
kemampuan
c. Menaati tata tertib sekolah

Tampak

Skor
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d. Memelihara fasilitas sekolah
2. Percaya diri

a. Pantang menyerah
b. Berani menyatakan pendapat
c. Berani bertanya
d. Mengutamakan usaha sendiri
daripada bantuan

3. Saling

a. Menerima perbedaan pendapat

menghargai

b. Memaklumi kekurangan orang
lain
c. Mengakui kelebihan orang lain
d. Dapat bekerja sama.
Jumlah Skor

Keterangan:
R= skor terendah = 0
T= skor tertinggi = 12
n= banyaknya skor = (T-R) + 1 = (12-0) + 1 = 13
K1 (kuartil pertama)

K2 (kuartil kedua)

K3 (kuartil ketiga)

Letak K1 =

( n +1)

Letak K2 = (n +1)

Letak K3 = (n +1)

=

( 13+1)

= (13+1)

= (13 +1 )

= x 14

= x 14

=

= 3,5

=7

= 10,5

Jadi K1 adalah 3,5

Jadi K2 adalah 7

x 14

Jadi K3 adalah 10,5

262

Kriteria Penilaian :
Skor

Kategori

10,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat Baik

7≤ skor < 10,5

Baik

3,5 ≤ skor < 7

Cukup

0 ≤ skor < 3,5

Kurang

Jumlah skor: ………… Kategori: …………
Semarang,
Pengamat,

Maret 2014

…………………………
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ANALISIS PENILAIAN KARAKTER SISWA
SIKLUS I
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/ Semester

: VA/ 2

Materi Pembelajaran : Menghargai Keputusan Bersama
Skor Tiap Jenis Karakter
No

Nama Siswa

Saling
Menghargai
4

Total
Skor

Kategori

1.

Abel Dimas Abhista

10

B

2.

Alexander Vio

4

2

4

10

B

3.

Alfina Latif

4

2

4

10

B

4.

Ananda Poetri L

4

2

4

10

B

5.

Athoriq Alfa Hyoga

4

3

4

11

SB

6.

Azza Kamalia

4

2

4

10

B

7.

Bimo Andreano

4

3

4

11

SB

8.

Dita Patricia

4

3

4

11

SB

9.

Ersyiva Liliana Putri

4

2

4

10

B

10.

Halley Daman Anantara

4

3

4

11

SB

11.

Hendra Arya

4

2

4

10

B

12.

Jaguar Bratasena

4

3

4

11

SB

13.

Labita Dya

4

2

4

10

B

14.

M. Faiz Ghifari

4

3

4

11

SB

15.

Maulana Surya Atmaja

4

2

4

10

B

16.

Nabila Kanaya Putri

4

2

4

10

B

17.

Nadyne Putri

4

2

4

10

B

18.

Nauval Abdilah

4

3

4

11

SB

19.

Nouval Ilham R

4

3

4

11

SB

20.

Pipit Nuraini

4

2

4

10

B

21.

Revy Ananda Putra

4

3

4

11

SB

22.

Safira Dewi Aprilia

4

2

4

10

B

23.

Septi Kurniasari

4

2

4

10

B

Bertang- Percaya
gung
Diri
jawab
4
2
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24.

Sofiana Nurmalita Dewi

4

2

4

10

B

25.

Susanto Riski Eka S.

4

2

4

10

B

26.

Yohana Imanuela

4

2

4

10

B

Semarang, 4 Maret 2014
Pengamat,

Nuzulul Kurnia Isfhani
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ANALISIS PENILAIAN KARAKTER SISWA
SIKLUS I
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/ Semester

: VA/ 2

Materi Pembelajaran : Menghargai Keputusan Bersama
Skor Tiap Jenis Karakter
No

Nama Siswa

Saling
Menghargai
4

Total
Skor

Kategori

1.

Abel Dimas Abhista

10

B

2.

Alexander Vio

4

2

4

10

B

3.

Alfina Latif

4

2

4

10

B

4.

Ananda Poetri L

4

2

4

10

B

5.

Athoriq Alfa Hyoga

4

3

4

11

SB

6.

Azza Kamalia

4

2

4

10

B

7.

Bimo Andreano

4

3

4

11

SB

8.

Dita Patricia

4

3

4

11

SB

9.

Ersyiva Liliana Putri

4

2

4

10

B

10.

Halley Daman Anantara

4

3

4

11

SB

11.

Hendra Arya

4

2

4

10

B

12.

Jaguar Bratasena

4

3

4

11

SB

13.

Labita Dya

4

2

4

10

B

14.

M. Faiz Ghifari

4

3

4

11

SB

15.

Maulana Surya Atmaja

4

2

4

10

B

16.

Nabila Kanaya Putri

4

2

4

10

B

17.

Nadyne Putri

4

2

4

10

B

18.

Nauval Abdilah

4

3

4

11

SB

19.

Nouval Ilham R

4

3

4

11

SB

Bertang- Percaya
gung
Diri
jawab
4
2
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20.

Pipit Nuraini

4

2

4

10

B

21.

Revy Ananda Putra

4

3

4

11

SB

22.

Safira Dewi Aprilia

4

2

4

10

B

23.

Septi Kurniasari

4

2

4

10

B

24.

Sofiana Nurmalita Dewi

4

2

4

10

B

25.

Susanto Riski Eka S.

4

2

4

10

B

26.

Yohana Imanuela

4

2

4

10

B

Semarang, 4 Maret 2014
Pengamat,

Nuzulul Kurnia Isfhani
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ANALISIS PENILAIAN KARAKTER SISWA
SIKLUS III
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/ Semester

: VA/ 2

Materi Pembelajaran : Menghargai Keputusan Bersama
Skor Tiap Jenis Karakter
No

Nama Siswa

Saling
Menghargai
4

Total
Skor

Kategori

1.

Abel Dimas Abhista

10

B

2.

Alexander Vio

4

2

4

10

B

3.

Alfina Latif

4

2

4

10

B

4.

Ananda Poetri L

4

2

4

10

B

5.

Athoriq Alfa Hyoga

4

3

4

11

SB

6.

Azza Kamalia

4

2

4

10

B

7.

Bimo Andreano

4

3

4

11

SB

8.

Dita Patricia

4

4

4

12

SB

9.

Ersyiva Liliana Putri

4

2

4

10

B

10.

Halley Daman Anantara

4

3

4

11

SB

11.

Hendra Arya

4

3

4

11

SB

12.

Jaguar Bratasena

4

3

4

11

SB

13.

Labita Dya

4

2

4

10

B

14.

M. Faiz Ghifari

4

3

4

11

SB

15.

Maulana Surya Atmaja

4

2

4

10

B

16.

Nabila Kanaya Putri

4

3

4

10

B

17.

Nadyne Putri

4

2

4

10

B

18.

Nauval Abdilah

4

4

4

11

SB

19.

Nouval Ilham R

4

3

4

11

SB

Bertang- Percaya
gung
Diri
jawab
4
2
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20.

Pipit Nuraini

4

3

4

11

SB

21.

Revy Ananda Putra

4

4

4

12

SB

22.

Safira Dewi Aprilia

4

3

4

11

SB

23.

Septi Kurniasari

4

2

4

10

B

24.

Sofiana Nurmalita Dewi

4

3

4

11

SB

25.

Susanto Riski Eka S.

4

3

4

11

SB

26.

Yohana Imanuela

4

3

4

11

SB

Semarang, 25 Maret 2014
Pengamat,

Nuzulul Kurnia Isfhani
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN PKn
MENGGUNAKAN MODEL SIKLUS BELAJAR
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus I
Nama Guru

: Ifa Iklassiyah

Nama SD

: SD Lab School Unnes

Hari , tanggal

: Selasa, 4 Maret 2014

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran menggunakan model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran!

Pra kegiatan pembelajaran berlangsung selama 10 menit. Dalam pra
kegiatan pembelajaran guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdo’a
dan presensi. Dilanjutkan dengan pengkondisian kelas dengan merapikan tempat
duduk siswa dan meminta siswa menyiapkan alat tulis.
Kegiatan awal berlangsung selama 10 menit. Dalam kegiatan awal ini guru
melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa, “Pada pertemuan yang
lalu, apakah kalian telah belajar mengenai organisasi?”.Apersepsi telah
dilaksanakan, guru melanjutkan dengan menayangkan video pembelajaran.Video
mulai ditayangkan dan seketika kelas menjadi sangat kondusif.Semua siswa
antusias memperhatikan video yang ditayangkan guru. Video dimulai dengan
menayangkan judul video yaitu “ Keputusan Pribadi dan Keputusan Bersama”.
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Setelah penayang video kemudian siswa dibentuk menjadi kelompokkelompok untuk melakukan diskusi.Setiap kelompok diberikan Lembar Kerja
Peserta Didik sebagai panduan dalam melakukan diskusi.Siswa dapat mencari
jawaban dengan melakukan kegiatan diskusi, membaca literatur atau dengan
melakukan pengamatan.
Pada tahap ini guru belum menyiapkan daftar kelompok sehingga
pengkondisi-an siswa untuk berkelompok agak lama. Pengelompokan siswa
dilakukan dengan cara berhitung dan berkelompok sesuai dengan nomor yang
sama. Posisi tempat duduk yang terdiri dari lima banjar dan terpisah antara lakilaki dan perempuan membuat siswa kesulitan mengatur tempat duduk. Guru ikut
serta membantu siswa menyiapkan tempat duduk sesuai dengan kelompok
masing-masing.
Terlihat setiap kelompok bekerja dalam mendiskusikan lembar kerja. Ada
yang mulai menulis nama anggota kelompok, membaca soal dan membuka buku
sebagai sumber belajar. Guru berkeliling untuk memandu setiap kelompok dalam
melakukan diskusi.
Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasil diskusi di
depan kelas. Guru memberikan tanggapan terhadap penjelasan siswa. Tanggapan
guru didasarkan dari pendapat siswa terdahulu.Guru juga melengkapi jawaban
yang dikemukakan siswa. Guru menuliskan kesimpulan di papan tulis dan siswa
mencatatnya di buku tulis.
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Setelah didapat kesimpulan pembelajaran kemudian guru memberikan
Lembar Tugas Peserta Didik yang dikerjakan secara individu sebagai evaluasi
pembelajaran.karena waktu yang dialokasikan tidak cukup maka kegiatan
mengoreksi soal LTPD terlewati dan langsung dilanjutkan dengan kegiatan
penutup.
Semarang, 4 Maret 2014
Pengamat,

Muhammad Mukhlas, S.Pd
NRP 19860607201002101
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN PKn
MENGGUNAKAN MODEL SIKLUS BELAJAR
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus I
Nama Guru

: Ifa Iklassiyah

Nama SD

: SD Lab School Unnes

Hari , tanggal

: Selasa, 4 Maret 2014

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran menggunakan model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran!

Pra kegiatan pembelajaran berlangsung selama 10 menit. Dalam pra
kegiatan pembelajaran guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdo’a
dan presensi. Dilanjutkan dengan pengkondisian kelas dengan merapikan tempat
duduk siswa dan meminta siswa menyiapkan alat tulis.
Kegiatan awal berlangsung selama 10 menit. Dalam kegiatan awal ini guru
melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa, “Pada pertemuan yang
lalu, apakah kalian telah belajar mengenai organisasi?”.Apersepsi telah
dilaksanakan, guru melanjutkan dengan menayangkan video pembelajaran.Video
mulai ditayangkan dan seketika kelas menjadi sangat kondusif.Semua siswa
antusias memperhatikan video yang ditayangkan guru. Video dimulai dengan
menayangkan judul video yaitu “ Keputusan Pribadi dan Keputusan Bersama”.
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Setelah penayang video kemudian siswa dibentuk menjadi kelompokkelompok untuk melakukan diskusi.Setiap kelompok diberikan Lembar Kerja
Peserta Didik sebagai panduan dalam melakukan diskusi.Siswa dapat mencari
jawaban dengan melakukan kegiatan diskusi, membaca literatur atau dengan
melakukan pengamatan.
Pada tahap ini guru belum menyiapkan daftar kelompok sehingga
pengkondisi-an siswa untuk berkelompok agak lama. Pengelompokan siswa
dilakukan dengan cara berhitung dan berkelompok sesuai dengan nomor yang
sama. Posisi tempat duduk yang terdiri dari lima banjar dan terpisah antara lakilaki dan perempuan membuat siswa kesulitan mengatur tempat duduk. Guru ikut
serta membantu siswa menyiapkan tempat duduk sesuai dengan kelompok
masing-masing.
Terlihat setiap kelompok bekerja dalam mendiskusikan lembar kerja. Ada
yang mulai menulis nama anggota kelompok, membaca soal dan membuka buku
sebagai sumber belajar. Guru berkeliling untuk memandu setiap kelompok dalam
melakukan diskusi.
Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasil diskusi di
depan kelas. Guru memberikan tanggapan terhadap penjelasan siswa. Tanggapan
guru didasarkan dari pendapat siswa terdahulu.Guru juga melengkapi jawaban
yang dikemukakan siswa. Guru menuliskan kesimpulan di papan tulis dan siswa
mencatatnya di buku tulis.
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Setelah didapat kesimpulan pembelajaran kemudian guru memberikan
Lembar Tugas Peserta Didik yang dikerjakan secara individu sebagai evaluasi
pembelajaran.karena waktu yang dialokasikan tidak cukup maka kegiatan
mengoreksi soal LTPD terlewati dan langsung dilanjutkan dengan kegiatan
penutup.
Semarang, 11 Maret 2014
Pengamat,

Muhammad Mukhlas, S.Pd
NRP 19860607201002101

275

Lampiran 25

CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN PKn
MENGGUNAKAN MODEL SIKLUS BELAJAR
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus III

Nama Guru

: Ifa Iklassiyah

Nama SD

: SD Lab School Unnes

Hari , tanggal

: Selasa, 25 Maret 2014

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran menggunakan model
siklus belajar berbantuan media video pembelajaran!

Pra kegiatan pembelajaran berlangsung selama 10 menit. Dalam pra
kegiatan pembelajaran guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdo’a
dan presensi. Dilanjutkan dengan pengkondisian kelas dengan merapikan tempat
duduk siswa dan meminta siswa menyiapkan alat tulis.
Kegiatan awal berlangsung selama 10 menit. Dalam kegiatan awal ini guru
melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa, “Pada pertemuan
sebelum-nya kita telah belajar mengenai apa?”. Siswa menjawab serentak
“Keputusan pribadi dan keputusan bersama”. Kemudian dilanjutkan dengan
pertanyaan-pertanyaan

yang

lain.

Setelah

apersepsi

dilakukan

guru

membangkitakan minat belajar siswa melalui penayangan media pembelajaran
yang berupa video pembelajaran. Video pembelajaran yang ditayangkan di
dalamnya terdiri dari unsur musik, gambar, animasi, tulisan, suara dan video
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pendek mengenai bentuk-bentuk keputusan bersama. Sehingga siswa dapat
melihat, mendengar dan sekaligus membaca teks yang ada di dalam video
pembelajaran.
Pada siklus III ini siswa lebiha aktif dalam kegiatan pembelajaran. Model
pembelajaran dan media video pembelajaran yang digunakan menumbuhkan
minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan
dengan presentasi laporan diskusi dan penjelasan. Kemudian diakhiri dengan
menyimpulkan materi, memberikan soal evaluasi, mengoreksi soal evaluasi dan
menutup pembelajaran.

Semarang, 25 Maret 2014
Pengamat,

Muhammad Mukhlas, S.Pd
NRP 19860607201002101
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DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1. Kegaiatan pembelajaran diawali dengan berdoa dipimpin ketua kelas

Foto 2. Guru menyampaikan apersepsi
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Foto 3. Siswa menanggapi apersepsi

Foto 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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Foto 5. Guru Menayangkan Video pembelajaran

Foto 6. Antusias siswa mengamati video pembelajaran
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Foto 7. Siswa mengomentari video pembelajaran

Foto 8. Guru membacakan daftar kelompok
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Foto 9. Guru menjelaskan tugas masing-masing kelompok

Foto 10. Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok
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Foto 11. Siswa bekerja sama mendiskusikan lembar kerja

Foto 12. Siswa menuliskan laporan dalam LKPD
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Foto 13. Siswa melaporkan hasil diskusi melalui presentasi

Foto 14. Guru membimbing diskusi kelas
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Foto 15. Siswa menanggapi hasil presentasi

Foto 16. Guru memberikan konfirmasi terhadap laporan siswa
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Foto 17. Siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru

Foto 18. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu
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Foto 19. Guru bersama siswa mengoreksi soal evaluasi

Foto 20. Guru kolaborator sebagai pengamat

