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ABSTRAK
Cahyaningtyas, Ayu Fatimah. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn
Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu Multimedia
Pada Siswa Kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang. Skripsi Jurusan
PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Fitria Dwi Prasetyaningtyas, S. Pd., M. Pd. 364 halaman.
Hasil observasi awal di SDN Tambakaji 03 Kota Semarang ditemukan
permasalahan pada pembelajaran PKn. Guru kurang optimal dalam penggunaan
model dan media yang kurang inovatif sehingga berdampak pada keterampilan
guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa yang rendah. Sebanyak 16 siswa
(62%) mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang
ditetapkan sekolah yaitu 63 dan sisanya yaitu 10 siswa (38%) telah berhasil
melampaui KKM. Solusi permasalahan ini dengan menerapkan model Team
Assisted Individualization berbantu multimedia. Rumusan masalah penelitian
adalah ”Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran dalam
pembelajaran PKn melalui model Team Assisted Individualization berbantu
multimedia pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?”. Tujuan
penelitian meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui model pembelajaran
Team Assisted Individualization berbantu multimedia pada siswa kelas IVB SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, dilaksanakan dalam
tiga siklus, satu kali pertemuan setiap siklus, terdiri dari empat tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru
dan siswa kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang berjumlah 26 siswa.
Jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data
berupa teknik tes dan nontes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan meningkatnya (1) keterampilan guru pada
siklus I skor 24 (baik), siklus II skor 29 (sangat baik), dan siklus III skor 34
(sangat baik); (2) aktivitas siswa pada siklus I rata-rata skor 23,4 (baik), siklus II
rata-rata skor 29,5 (sangat baik), dan siklus III rata-rata skor 32,4 (sangat baik);
(3) ketuntasan klasikal hasil belajar siklus I sebanyak 48% (12 siswa) tuntas
belajar, siklus II sebanyak 69% (18 siswa) tuntas belajar, dan siklus III sebanyak
77% (20 siswa) tuntas belajar.
Simpulan penelitian ini adalah melalui penerapan model Team Assisted
Individuaization berbantu multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
PKn pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang. Saran bagi guru
untuk lebih inovatif mengembangkan model dan lebih kreatif dalam memilih dan
menggunakan media seperti menggunakan model Team Assisted Individualization
berbantu multimedia.
Kata kunci: kualitas; multimedia; pembelajaran; PKn; Team Assisted
Individualization
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Sistem pendidikan di Indonesia menerapkan program pendidikan minimal
yang disebut dengan wajib belajar. Seluruh warga Indonesia wajib mengikuti
program tersebut yaitu wajib mengikuti program pendidikan minimal sembilan
tahun yang dilaksanakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di
sekolah menengah pertama. Setiap jenjang pendidikan di Indonesia menggunakan
standar nasional pendidikan. Berdasarkan peraturan yang mengatur pendidikan di
Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pada Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab (Sanjaya, 2011: 154-155). Mengacu pada standar nasional
pendidikan, maka dilakukan pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional.
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 37 Ayat 1 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan
menengah

wajib memuat beberapa mata pelajaran, yaitu: (1) Pendidikan
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Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa, (4) Matematika, (5) Ilmu
Pengetahuan Alam, (6) Ilmu Pengetahuan Sosial, (7) Seni dan Budaya, (8)
Pendidikan Jasmani dan olahraga, (9) Keterampilan/ kejuruan, dan (10) Muatan
Lokal (Sanjaya, 2011: 136). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu
dari beberapa mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan
dasar dan menengah. Dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah, semua
peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dan harus menguasai
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ada di dalam mata pelajaran
tersebut. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk jenjang sekolah dasar
dan sederajat tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006.
Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, Mata Pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warga negara 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. Mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan
sebagai berikut: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi
isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan
bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
serta anti-korupsi; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk
membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) berinteraksi dengan bangsa-
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bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Winarno, 2013: 18-19).
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi
aspek-aspek sebagai berikut: (1) 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; (2) 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, hukum
dan peradilan internasional; (3) hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban
anak,

hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan

internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM; (4)
kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga
masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat,
menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga
negara; (5) konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi
yang pertama,

konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di

Indonesia,

hubungan dasar negara dengan konstitusi; (6) 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; (7)
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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; (8)
globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di
era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi
internasional, dan mengevaluasi globalisasi (Winarno, 2013: 28-29).
Berdasarkan refleksi awal peneliti dengan kolaborator melalui data
wawancara, observasi, tes, dan catatan lapangan pada siswa kelas IVB SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang bahwa kualitas pembelajaran PKn masih belum
optimal. Terdapat beberapa permasalahan, yaitu keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar.
Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang masih kurang optimal antara lain dalam penggunaan model dan media
yang kurang inovatif. Sehingga siswa kurang dapat memahami materi yang
disampaikan dan kurang antusias saat proses pembelajaran berlangsung.
Keterampilan bertanya guru kurang interaktif, masih ada siswa yang tidak
merespon guru saat pembelajaran berlangsung. Keterampilan mengadakan variasi
juga masih belum optimal, media yang digunakan kurang variatif dan kurang
memanfaatkan teknologi seperti komputer. Sehingga siswa kurang tertarik saat
pembelajaran berlangsung.
Permasalahan pada hasil kajian kebijakan kurikulum PKn menunjukkan
kebiasaan guru yang ”taken for granted” dari pusat memperlemah kreativitas dan
inovasi mereka dalam mengembangkan pembelajaran (Depdiknas, 2007: 23).
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Dalam

mengembangkan

pembelajaran,

guru

kurang

mengoptimalkan

kreativitasnya dalam menggunakan media yang menjadi pendukung kualitas
pembelajaran.

Hal

ini

mengakibatkan

siswa

kurang

antusias

terhadap

pembelajaran.
Keterampilan guru yang belum optimal berdampak pada siswa, yaitu
masih rendahnya aktivitas siswa selama pembelajaran PKn. Aktivitas siswa yang
ditekankan pada pembelajaran PKn di kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang adalah aktivitas emosional seperti menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. Saat pembelajaran
berlangsung siswa kurang antusias, kurang berkonsentrasi, dan kurang
bertanggungjawab atas tugas yang diberikan. Siswa kurang memiliki kesadaran
untuk bertanya kepada teman yang lebih memahami materi untuk membantu
menyelesaikan masalahnya. Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) menyebutkan
bahwa terdapat delapan aktivitas siswa, yaitu visual activities, oral activities,
listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental
activities, emotional activites. Dalam pembelajaran PKn aktivitas siswa dikatakan
baik apabila sebagian besar dari kedelapan aktivitas tersebut terlaksana.
Rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menyebabkan
rendahnya hasil belajar siswa. Hal itu didukung data dari pencapaian hasil
observasi dan evaluasi pembelajaran PKn pada siswa kelas IVB semester 2 tahun
pelajaran 2014/2015. Sebanyak 16 siswa (62%) mendapatkan nilai di bawah
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 63 dan
sisanya yaitu 10 siswa (38%) telah berhasil melampaui KKM. Data hasil belajar
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ditunjukkan dengan nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 75, dengan rata-rata kelas
59,04. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan muatan pembelajaran
tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran, agar
siswa sekolah dasar tersebut menguasai mata pelajaran PKn.
Berdasarkan diskusi peneliti dengan kolaborator, untuk memecahkan
masalah pembelajaran tersebut, ditetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran, yang dapat meningkatkan keterampilan guru dan
mendorong aktivitas siswa yaitu keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta
meningkatkan hasil belajar siswa. Keterlibatan siswa tersebut seperti, siswa dapat
mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mampu mengajukan pendapat,
dapat bekerjasama dengan siswa lain maupun guru, serta dapat melaksanakan
tanggung jawab tugas yang diberikan. Keterampilan guru yang dimaksud dapat
berupa penggunaan berbagai model dan media yang mendukung kegiatan
pembelajaran di kelas. Sedangkan hasil belajar yang dimaksud adalah pencapaian
hasil belajar siswa terhadap KKM yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan
salah satu model pembelajaran inovatif yaitu model pembelajaran Team Assisted
Individualization, yang menekankan pada kemampuan siswa, pengelompokan
berdasarkan kemampuan yang beragam dengan menggunakan multimedia sebagai
media pembelajaran.
Pada awalnya model Team Assisted Individualization dikhususkan untuk
mengajarkan Matematika atau keterampilan menghitung kepada siswa-siswa SD
kelas 3-6. Akan tetapi, pada perkembangan berikutnya, model ini mulai
diterapkan pada materi-materi pelajaran yang berbeda (Huda, 2013: 125). Dasar
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pemikirannya adalah untuk mengadaptasi pengajaran terhadap perbedaan
individual berkaitan dengan kemampuan siswa maupun pencapaian prestasi siswa.
Dasar pemikiran di balik individualisasi pengajaran pelajaran Matematika adalah
bahwa para siswa memasuki kelas dengan pengetahuan, kemampuan, dan
motivasi yang sangat beragam (Slavin, 2005: 187). Pengertian Team Assisted
Individualization (TAI) menurut Slavin (dalam Huda, 2013: 200) adalah sebuah
program pedagogik yang berusaha mengadaptasi pembelajaran dengan perbedaan
individual siswa secara akademik. Tujuan Team Assisted Individualization adalah
untuk meminimalisasi pengajaran individual yang terbukti kurang efektif, selain
juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta motivasi
siswa dengan belajar kelompok.
Pelaksanaan model pembelajaran akan lebih maksimal apabila terdapat
pendukung lain seperti media pembelajaran. Menurut Munadi (2013: 7-8) media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan
pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang
kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan
efektif. Terdapat berbagai jenis media yang kemudian menurut Munadi (2013: 54)
dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu media audio, media visual,
media audio visual, dan multimedia. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti
memilih multimedia sebagai pendukung model pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI). Menurut Munir (2012: 6) efektifitas multimedia dapat
dilihat dalam beberapa kelebihan multimedia yaitu (1) penggunaan beberapa
media dalam menyajikan informasi; (2) kemampuan untuk mengakses informasi
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secara up to date dan memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak; (3)
bersifat multi-sensorik karena banyak merangsang indera, sehingga dapat
mengarah ke perhatian dan tingkat retensi yang baik; (4) menarik perhatian dan
minat, karena merupakan gabungan antara pandangan, suara dan gerakan; (5)
media alternatif dalam penyampaian pesan dengan diperkuat teks, suara, gambar,
video, dan animasi; (6) meningkatkan kualitas penyampaian informasi; (7)
bersifat interaktif menciptakan hubungan dua arah di antara pengguna multimedia.
Interaktivitas yang memungkinkan pengembang dan pengguna untuk membuat,
memanipulasi, dan mengakses informasi.
Pemilihan model Team Assisted Individualization (TAI) dan multimedia
didukung oleh penelitian Paryono (2013) dengan judul ”Penerapan Model
Pembelajaran

Kooperatif

Tipe

Team

Assisted

Individualization

untuk

Meningkatkan Pemahaman Konsep Kebebasan Berorganisasi” bahwa model
kooperatif tipe Team Assisted Individualization dapat meningkatkan pemahaman
konsep kebebasan berorganisasi siswa kelas V SD Negeri 2 Karanglo.
Peningkatan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya nilai pemahaman konsep
dari pratindakan ke setiap siklus. Pada pratindakan diperoleh data bahwa
pemahaman konsep kebebasan berorganisasi siswa tergolong rendah. Ketuntasan
klasikal pemahaman konsep siswa mencapai 28,58% (4 orang) dan sebanyak
71,42% (10 siswa) belum tuntas dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
sebesar 70 dan rata-rata kelas 60,85. Pada siklus I setelah menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization nilai pemahaman
konsep siswa menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan pada pratindakan.
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Ketuntasan klasikal siswa pada siklus I adalah sebesar 67,50%. Sebanyak 16
siswa atau 69,57% telah tuntas dan yang belum tuntas KKM sebanyak 7 siswa
atau 50% dengan nilai rata-rata 67,50. Siklus II menunjukkan adanya peningkatan
hasil pemahaman konsep siswa yang signifikan dari tindakan sebelumnya, siswa
yang tuntas KKM adalah 85,71% atau sebanyak 12 siswa dan siswa yang tidak
tuntas KKM sebanyak 2 siswa atau 14,29% dengan nilai rata-rata kelas 80.
Hasil penelitian lain yang mendukung pemilihan model Team Assisted
Individualization (TAI) dan multimedia adalah penelitian yang dilakukan oleh
Fajar (2012) dengan judul ”Penggunaan Multimedia dan Model Pembelajaran
Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn dengan Materi Organisasi
Siswa Kelas V SD N Kartasura 07 Tahun 2012” bahwa penggunaan multimedia
dan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar PKn
dengan materi organisasi siswa kelas V SD N Kartasura 07 Tahun 2012. Hal ini
dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai hasil belajar PKn materi
organisasi dari pratindakan, siklus I dan siklus II. Pada pratindakan ketuntasan
belajar siswa adalah 42,86% atau 9 siswa dengan nilai terendah 50 dan nilai
tertinggi 90. Pada siklus I ketuntasan belajar siswa naik menjadi 76,19% atau 16
siswa dengan nilai terendah 54 dan nilai tertinggi 96. Pada siklus II ketuntasan
belajar siswa juga mengalami kenaikan menjadi 85,71% atau 18 siswa dengan
nilai terendah 62 dan nilai tertinggi 100.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan model Team Assisted Individualization berbantu multimedia dapat
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meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran PKn.
Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti memecahkan
masalah yang terdapat di kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang melalui
penelitian tindakan kelas dengan judul ”Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pkn
Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu Multimedia Pada Siswa
Kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang”.

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah peningkatkan kualitas
pembelajaran PKn melalui model Team Assisted Individualization berbantu
multimedia pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
melalui model Team Assisted Individualization berbantu multimedia pada kelas
IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?
2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui
model Team Assisted Individualization berbantu multimedia pada kelas IVB
SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?
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3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model Team Assisted Individualization berbantu multimedia pada kelas
IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?
1.2.2 Pemecahan Masalah
Dengan melihat keterampilan guru yang belum optimal, aktivitas siswa
dalam pembelajaran PKn belum maksimal, serta hasil belajar siswa yang masih
rendah maka perlu diambil tindakan dengan menerapkan model pembelajaran
Team Assisted Individualization berbantu multimedia pada siswa kelas IVB SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang. Berdasarkan sintaks model pembelajaran Team
Assisted

Individualization

menurut

Shoimin

(2014:

200-202),

peneliti

memodifikasi dengan sintaks multimedia menurut Daryanto (2013: 54). Adapun
langkah-langkah tindakan tersebut sebagai berikut:
1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa
2. Siswa mengerjakan pre test yang diberikan oleh guru (Mengadopsi langkah
Placement Test)
3. Guru menampilkan multimedia tayangan presentasi Power Point
4. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru
5. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5
siswa yang heterogen (Mengadopsi langkah Teams)
6. Guru menjelaskan materi secara singkat (Mengadopsi langkah Teaching
Group)
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7. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
ditentukan oleh keberhasilan kelompok (Mengadopsi langkah Student
Creative)
8. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok
9. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru dengan diskusi secara
berkelompok (Mengadopsi langkah Team Study)
10. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok
11. Guru memberikan tes kecil berupa kuis kepada siswa (Mengadopsi langkah
Fact Test)
12. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang cemerlang (Mengadopsi langkah Team
Score and Team Recognition)
13. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa (Mengadopsi langkah
Whole-Class Units)
14. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Team Assisted Individualization
berbantu multimedia pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang.
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:
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1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
melalui model Team Assisted Individualization berbantu multimedia pada kelas
IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui
model Team Assisted Individualization berbantu multimedia pada kelas IVB
SDN Tambakaji 03 Kota Semarang.
3. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model
Team Assisted Individualization berbantu multimedia pada kelas IVB SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis bagi berbagai pihak.
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil

penelitian

ini

diharapkan

memberikan

kontribusi

pada

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan
penggunaan model Team Assisted Individualization berbantu multimedia dalam
pembelajaran PKn.
1.4.2 Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi:
1. Guru
Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang model
pembelajaran yang lebih menarik dan dapat mengembangkan berbagai
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keterampilan yang dimiliki oleh guru seperti dalam menerapkan model
pembelajaran yang sesuai dengan materi dan media pembelajaran yang relevan.
Selain itu diharapkan guru dapat membuat kegiatan belajar mengajar di kelas
lebih bervariasi.
2. Siswa
Dengan penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization
berbantu multimedia siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi,
seperti turut serta langsung dalam pembelajaran dengan media, melatih aktivitas
siswa seperti kecakapan, sosialisasi dengan teman sehingga dapat meningkatkan
minat, motivasi dan pemahaman siswa. Dengan meningkatnya minat, motivasi
dan

pemahaman

terhadap

pembelajaran

khususnya

PKn,

siswa

dapat

meningkatkan hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran secara optimal.
3. Lembaga
Dengan menerapkan model pembelajaran Team Assisted Individualization
berbantu multimedia dalam lingkungan sekolah dapat menumbuhkan kerja sama
antarguru 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 Hakikat Belajar
Setiap orang sejak dilahirkan pasti melakukan kegiatan yang disebut
dengan belajar. Belajar dimulai di lingkungan keluarga dan akan berlanjut di
sekolah. Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut
Slameto (2010: 2) belajar ialah proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh
perubahan tingkah laku

yang baru secara

keseluruhan, sebagai

hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan
menurut Gage dan Berlier (dalam Rifa‟i dan Anna, 2011: 82) belajar merupakan
proses suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman.
Winataputra (2007: 2.4) juga memiliki pendapat tentang pengertian belajar
sebagai suatu proses yaitu proses mental dan emosional atau proses berfikir dan
merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan perasaannya aktif.
Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli yang telah disebutkan, dapat
disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang melibatkan mental dan
emosional untuk memperoleh perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan
latihan selama berinteraksi dengan lingkungannya.
Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dalam proses belajarnya.
Perubahan yang terjadi tentu berbeda pula. Slameto (2010: 3) menyatakan bahwa
ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar,
15
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antara lain: (a) perubahan terjadi secara sadar; (b) perubahan dalam belajar
bersifat kontinu dan fugsional; (c) perubahan dalam belajar bersifat positif dan
aktif; (d) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; (e) perubahan dalam
belajar bertujuan atau terarah; (f) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah
laku.
Menurut Rifai (2011: 82-83) dalam proses belajar mengandung tiga unsur
utama.
1. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu mengacu
pada kemampuan mengingat atau menguasai berbagai bahan belajar dan
kecenderungan peserta didik memiliki sikap dan nilai-nilai serta keterampilan
yang diajarkan oleh pendidik, sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan
peserta didikan.
2. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman.
Pengalaman dalam pengertian belajar dapat berupa pengalaman fisik, psikis
dan sosial. Perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara
individu dengan lingkungannya.
3. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dikatakan
belajar jika orang tersebut sudah mengalami berbagai aktivitas dalam
kehidupannya sehingga mengakibatkan perubahan tingkah laku yang bersifat
relatif konstan dan berbekas dalam kemampuan mengingat atau menguasai
berbagai bahan belajar (kognitif) dan kecenderungan peserta didik memiliki sikap
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dan nilai-nilai (afektif) serta keterampilan (psikomotorik) yang diajarkan oleh
pendidik.
2.1.2

Hakikat Pembelajaran
Pengertian pembelajaran berbeda dengan pengertian belajar. Menurut

Gagne (dalam Rifa‟i, 2011: 192) pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa
eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar.
Briggs (dalam Rifa‟i, 2011: 191) menyatakan bahwa pembelajaran adalah
seperangkat peristiwa (event) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa
sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Aliran behavioristik
mempunyai pendapat tentang pengertian pembelajaran yaitu usaha guru
membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau
stimulus. Kognitif juga menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai suatu cara
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan
memahami sesuatu yang sedang dipelajari (Darsono dalam Hamdani, 2011: 23).
Humanistik mendiskripsikan

pembelajaran sebagai suatu upaya memberikan

kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai
dengan minat dan kemampuannya (Sugandi dalam Hamdani, 2011: 23). Dalam
pengertian lain, pembelajaran menurut Rifa‟I dan Anni (2010: 193) adalah proses
pembelajaran merupakan interaksi atau komunikasi antara pendidik dengan
peserta didik, dan antar peserta didik.
Menurut Rifa‟i dan Anni (2010: 195-197) proses pembelajaran merupakan
suatu sistem. Tujuan sistem adalah menghasilkan belajar, atau memberikan sarana
penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-komponen sistem itu
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adalah pendidik, peserta didik, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar. Bila
pembelajaran tersebut ditinjau dari pendekatan sistem, maka dalam prosesnya
melibatkan berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai
berikut.
a. Tujuan, yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan
pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan dan
keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam TPK tujuan
pembelajaran semakin spesifik dan operasional.
b. Subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama
karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek.
c. Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran
karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan
pembelajaran.
d. Strategi

pembelajaran,

pembelajaran

yang

merupakan

diyakini

pola

umum

efektivitasnya

mewujudkan

untuk

mencapai

proses
tujuan

pembelajaran.
e. Media pembelajaran, adalah alat atau wahana yang digunakan pendidik dalam
proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran.
f. Penunjang, komponen yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah
fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya.
2.1.3

Faktor-faktor yang Memengaruhi Belajar
Belajar

dipengaruhi

oleh

berbagai

faktor.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi belajar menurut Rifa‟i dan Anni (2011: 97) adalah kondisi internal
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dan eksternal peserta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti
kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional;
dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan.
Sedangkan kondisi eksternal meliputi variasi dan tingkat kesulitan materi belajar
(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan,
dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil
belajar.
Menurut Slameto (2010: 54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar,
sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.
a. Faktor Intern
Adapun yang termasuk di dalam faktor yang berasal dalam individu
peserta didik ini di antarannya adalah sebagai berikut.
1) Faktor Jasmaniah
a) Faktor Kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta
bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal
sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya.
b) Cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau
kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa buta,
setengah buta, patah kaki, dan patah tangan, lumpuh dan lain-lain. Keadaan
cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga
terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan
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khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi
pengaruh kecacatannya itu.
2) Faktor Psikologis
Di dalam faktor psikologis, sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang
mempengaruhinya di dalam proses belajar di antaranya sebagai berikut: (a)
inteligensi; (b) perhatian; (c) minat; (d) bakat; (e) motif; (f) kematangan; (g)
kesiapan.
3) Faktor Kelelahan
Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani
(bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tumbuh dan
timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat
dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk
menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala
dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk konsentrasi seolah-olah otak kehabisan
daya untuk bekerja.
b. Faktor Ekstern
Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah dikelompokkan
menjadi 3 faktor yaitu sebagai berikut.
1) Faktor Keluarga
Keluarga merupakan tempat pertama terjadinya proses belajar, sehingga
memberi pengaruh terhadap belajar anak. Adapun faktor-faktor yang memberikan
pengaruh dari dalam keluarga adalah: (a) cara orang itu dalam mendidik anak; (b)
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relasi antar anggota keluarga; (c) suasana atau keadaan rumah; (d) keadaan
ekonomi keluarga; (e) pengertian orang tua; (f) latar belakang kebudayaan.
2) Faktor Sekolah
Sekolah merupakan tempat berlangsungnya pendidikan setelah keluarga.
Oleh karena itu sekolah mempunyai pengaruh terhadap proses belajar anak didik.
Adapun yang termasuk faktor yang memberikan pengaruh bagi belajar anak di
lingkungan sekolah di antaranya adalah sebagai berikut: (a) metode mengajar; (b)
kurikulum; (c) relasi guru dengan siswa; (d) relasi siswa dengan siswa; (e) disiplin
sekolah; (f) alat pelajaran; (g) waktu sekolah; (h) standar pelajaran di atas ukuran;
(i) keadaan gedung; (j) metode belajar; dan (k) tugas rumah.
3) Faktor Masyarakat
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap
belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat.
Adapun faktor yang memberikan pengaruh di dalam masyarakat antara lain: (a)
kegiatan siswa dalam masyarakat; (b) mass media; (c) teman bergaul; dan (d)
bentuk kehidupan masyarakatnya.
Berdasarkan pada faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat tersebut,
maka perlu diusahakan lingkungan yang baik, agar dapat memberikan pengaruh
yang positif kepada anak, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang untuk
meraih prestasi yang baik.
2.1.4

Kualitas Pembelajaran
Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara

definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai
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tujuan atau sasarannya (Etzioni dalam Hamdani, 2011: 194). Efektivitas
merupakan konsep yang penting dalam menggambarkan tingkat pencapaian
tujuan pembelajaran, pencapaian tersebut berupa peningkatan pengetahuan
(kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) serta pengembangan sikap (afektif)
melalui proses pembelajaran. Menurut Suprijono (2013: 11) pembelajaran yang
efektif adalah jantung sekolah efektif. Efektifitas pembelajaran merujuk pada
berdaya dan berhasil guna seluruh komponen pembelajaran yang diorganisir
untuk mencapai tujuan pembelajaran. UNESCO (dalam Trianto, 2011: 58)
menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguhsungguh agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya yaitu:
belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know), belajar untuk
menguasai keterampilan (learning to do), belajar untuk hidup bermasyarakat
(learning to live together), belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal
(learning to be). Empat pilar tersebut harus diterapkan dalam kegiatan
pembelajaran agar kualitas pembelajaran dapat tercapai dengan baik.
Berdasarkan

uraian

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

kualitas

pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara efektif
sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.Suatu
pembelajaran dapat dikatakan berkualitas jika selama proses pembelajaran
tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkah laku peserta didik
baik dalam sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran.

23

Menurut Rifa‟i dan Anni (2010: 195-197) proses pembelajaran merupakan
suatu sistem. Tujuan sistem adalah menghasilkan belajar, atau memberikan sarana
penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-komponen sistem itu
adalah pendidik, peserta didik, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar.
Menurut Depdiknas (2004: 7-10) kualitas pembelajaran adalah keterkaitan
sistematik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media,
fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar
yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran
dapat dilihat antara lain:
a. perilaku pembelajaran pendidik, dapat dilihat melalui kinerjanya yang
berkaitan dengan keterampilan mengajar;
b. perilaku dan dampak belajar peserta didik, dapat dilihat dari kompetensinya;
c. iklim pembelajaran, mencakup suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh
kembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan
dan bermakna, perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa dan
kreativitas guru;
d. materi pembelajaran,
e. sistem pembelajaran,
f. kualitas media pembelajaran.
Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dua aspek kualitas pembelajaran
yaitu aspek perilaku pembelajaran pendidik yang berkaitan dengan keterampilan
guru dalam mengajar dan aspek perilaku dan dampak belajar peserta didik yang
dijadikan dua yaitu aktivitas siswa dan hasil belajar. Indikator kualitas
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pembelajaran dalam penelitian ini yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar.
1. Keterampilan Guru dalam Mengajar
Guru merupakan jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru
(Usman, 2013: 5). Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan
melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup.
Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan
pada siswa. Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan
guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang
penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa (Usman, 2013: 7).
Masalah mengajar telah menjadi persoalan para ahli pendidikan sejak dahulu
sampai sekarang. Seorang guru perlu menguasai keterampilan dasar mengajar
agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik.
Menurut Usman (2013: 74) terdapat delapan keterampilan dasar mengajar.
Keterampilan yang dimaksud adalahsebagai berikut.
a. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
1) Membuka pelajaran
Pengertian set induction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh
guru dalam kegiatan belajar-mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi murid
agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya sehingga
usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar.
Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana
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siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang
akan dipelajarinya, baik pada awal jam pelajaran maupun pada awal setiap
penggal kegiatan inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu
(Usman, 2013: 91).
Komponen membuka pelajaran meliputi: (1) menarik perhatian siswa; (2)
menimbulkan motivasi; (3) memberi acuan; (4) membuat kaitan atau hubungan di
antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan
yang telah dikuasai siswa (Usman, 2013: 92-93).
2) Menutup pelajaran
Menutup pelajaran (closure) ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru
untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar-mengajar. Usaha menutup
pelajaran itu dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa
yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat
keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar (Usman, 2013: 93).
Cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menutup pelajaran adalah: (1)
meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan
membuat ringkasan; (2) mengevaluasi (Usman, 2013: 93).
b. Keterampilan bertanya
G. A. Brown dan R. Edmondson (dalam Winataputra, 2007: 7.7)
mendefinisikan pertanyaan sebagai: ”segala pertanyaan yang menginginkan
tanggapan verbal (lisan)”. Dalam proses belajar-mengajar, bertanya memainkan
peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik
pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak positif, yaitu: (a)
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meningkatkan

partisipasi

siswa

dalam

kegiatan

belajar-mengajar;

(b)

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang
sedang dihadapi atau dibicarakan; (c) mengembangkan pola dan cara belajar aktif
dari siswa sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya; (d) menuntun
proses berpikir siswa; (e) memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang
sedang dibahas (Usman, 2013: 74).
Pada dasarnya, keterampilan bertanya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian
besar, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut
(Winataputra, 2007: 7.8). Setiap keterampilan mempunyai komponennya masingmasing.
1) Komponen

keterampilan

bertanya

dasar

menurut

pendapat

Winataputra (2007: 7.8-7.13) meliputi: (1) mengungkapan pertanyaan secara
jelas dan singkat; (2) pemberian acuan; (3) pemusatan; (4) pemindahan
giliran; (5) penyebaran; (6) pemberian waktu untuk berpikir; dan (7)
pemberian tuntunan.
2) Komponen keterampilan bertanya lanjut menurut Winataputra (2007: 7.14)
meliputi; (1) pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan
meliputi pertanyaan pengetahuan, pertanyaan pemahaman, pertanyaan
peberapan, pertanyaan analisis, pertanyaan sintesis, dan pertanyaan evaluasi;
(2) pengaturan urutan pertanyaan; (3) penggunaan pertanyaan pelacak; dan
(4) peningkatan terjadinya interaksi.
c. Keterampilan memberi penguatan
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Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan
yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perilaku
atau perbuatan yang dianggap baik tersebut (Winataputra, 2007: 7.29). Penguatan
pada dasarnya dapat diberikan dalam dua jenis yaitu penguatan verbal dan
penguatan nonverbal. Komponen-komponen keterampilan memberikan penguatan
yang harus dikuasai oleh guru berkaitan dengan keterampilan menggunakan
kedua jenis penguatan tersebut.
Komponen-komponen

dalam

keterampilan

memberi

penguatan

menurut

Winataputra (2007: 7.32) adalah:
1) penguatan verbal; penguatan ini dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau
kalimat pujian, komentar, dukungan ataupun pengakuan.
2) penguatan nonverbal; yaitu berupa mimik dan gerakan badan, gerak
mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, pemberian simbol atau
benda, dan penguatan tak penuh.
Penguatan menurut Teori Skinner (dalam Suprijono, 2013: 21) dikenal dengan
sebutan peneguhan yang terbagi menjadi dua macam, yaitu:
a)

peneguhan positif, rangsangan yang makin memperkuat atau mendorong
suatu tindak balas, dan

b) peneguhan negatif, peneguhan yang mendorong individu untuk menghindari
suatu tindak balas tertentu yang tidak memuaskan.
d. Keterampilan mengadakan variasi
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Variasi menurut Winataputra (2007: 7.45) adalah keanekaan yang membuat
sesuatu tidak monoton. Menurut Winataputra (2007: 7.46) pada dasarnya variasi
dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni:
1) variasi dalam gaya mengajar,
2) variasi dalam pola interaksi, dan
3) variasi dalam penggunaan media.
Terdapat tiga komponen keterampilan mengadakan variasi menurut pendapat
Winataputra (2007: 7.47-7.52) yaitu:
1) variasi dalam gaya mengajar yang meliputi: (1) variasi suara; (2) pemusatan
perhatian; (3) kesenyapan; (4) pergantian posisi guru; (5) kontak pandang;
serta (6) gerakan badan dan mimik;
2)

variasi pola interaksi dan kegiatan, misalnya (1) kegiatan klasikal, (2)
kegiatan kelompok kecil, (3) kegiatan berpasangan, (4) kegiatan perorangan;

3) variasi penggunaan alat bantu pengajaran yang meliputi alat atau bahan yang
dapat didengar, dilihat, dan dimanipulasi.
e. Keterampilan menjelaskan
Menurut Djamarah (2005: 131) pengertian menjelaskan adalah pemberian
informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan
adanya hubungan sebab akibat, antara yang sudah dialami dan yang belum
dialami, antara generalisasi dengan konsep, antara konsep dengan data, atau
sebaliknya. Keberhasilan guru menjelaskan ditentukan oleh tingkat pemahaman
yang ditentukan anak didik.

29

Berikut ini adalah komponen-komponen keterampilan menjelaskan menurut
pendapat Winataputra (2007: 7.61-7.65).
1) Merencanakan penjelasan yang mencakup:
a)

merencanakan isi pesan (materi);

b)

menganalisis karakteristik penerima pesan (siswa).

2) Menyajikan penjelasan yang mencakup:
a)

kejelasan;

b)

penggunaan contoh dan ilustrasi;

c)

pemberian tekanan; dan

d)

balikan.

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Menurut Djamarah (2005: 157) diskusi kelompok kecil adalah suatu proses
yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap
muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan,
dan memecahkan masalah.
Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil

menurut

Winataputra (2007: 8.21) adalah sebagai berikut: (a) memusatkan perhatian; (b)
memperjelas masalah atau uraian pendapat; (c) menganalisis pandangan; (d)
meningkatkan uraian; (e) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (f) menutup
diskusi
g. Keterampilan mengelola kelas
Menurut Djamarah (2005: 144-145) pengelolaan kelas adalah keterampilan
guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan
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mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif. Dengan
kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi
yang optimal bagi terjadinya proses interaksi edukatif.
Komponen-komponen mengelola kelas menurut Winataputra (2007: 8.40-8.46)
adalah sebagai berikut.
1) Keterampilan yang bersifat preventif berkaitan dengan usaha mencegah
terjadinya gangguan, meliputi: (1) sikap tanggap; (2) membagi perhatian; (3)
memusatkan perhatian kelompok; (4) memberikan petunjuk yang jelas; (5)
menegur; dan (6) memberi penguatan.
2) Keterampilan yang bersifat represif, berkaitan dengan usaha mengatasi
gangguan yang muncul, meliputi: (1) modifikasi tingkah laku; (2) pengelolaan
kelompok; (3) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan
masalah.
h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
Menurut Djamarah (2005: 164) pengajaran perorangan diartikan sebagai
suatu proses yaitu setiap anak didik dibantu mengembangkan kemajuan dalam
mencapai tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran.
Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan menurut
Winataputra (2007: 8.60-8.68) adalah sebagai berikut.
1) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi
2) Keterampilan mengorganisasikan
3) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar
4) Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa keterampilan
mengajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui bahan pengajaran
yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan baik kognitif,
afektif maupun psikomotorik. Keterampilan guru yang dilaksanakan dalam
pembelajaran PKn dengan model pembelajaran Team Assisted Individualization
dan multimedia adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran,
keterampilan

bertanya,

keterampilan

memberi

penguatan,

keterampilan

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing
diskusi kelompk kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perorangan.
Dalam penelitian ini, indikator keterampilan guru yang sesuai dengan
langkah-langkah model pembelajaran Team Assisted Individualization berbantu
multimedia di antaranya yaitu (1) membuka pembelajaran; (2) menampilkan
media; (3) memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir siswa sesuai
materi yang dibaca pada tayangan presentasi multimedia Power Point; (4)
membentuk kelompok diskusi; (5) menjelaskan materi pembelajaran; (6)
melakukan pendekatan pada siswa agar bekerjasama demi keberhasilan individu;
(7) membimbing siswa belajar secara berkelompok melalui diskusi kelompok; (8)
memberikan kuis sekaligus penghargaan pada siswa, terhadap hasil kerjanya
yang telah dipresentasikan; dan (9) Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan
menutup pembelajaran.
2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
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Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang
atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Anak didik adalah unsur
manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Sebagai manusia yang
berpotensi, maka di dalam diri anak didik ada suatu daya yang dapat tumbuh dan
berkembang di sepanjang usianya. Potensi anak didik sebagai daya yang tersedia,
sedang pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk mengembangkan daya itu
(Djamarah, 2005: 52). Pendapat lain dari hasil temuan dalam psikologi
perkembangan dan psikologi belajar menjelaskan bahwa siswa adalah suatu
organisme yang hidup, di dalam dirinya beraneka ragam kemungkinan dan
potensi yang hidup sedang berkembang (Hamalik, 2013: 170). Untuk
mengembangkan daya tersebut, anak didik melakukan kegiatan yaitu belajar.
Prinsip belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Tidak ada belajar
kalau tidak ada aktivitas. Guru perlu memahami karakteristik anak didik sehingga
mudah melaksanakan interaksi edukatif.
Menurut Sardiman (2011: 120) ada tiga karakteristik yang perlu
diperhatikan.
a. Karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal atau
prerequisite skills, seperti misalnya kemampuan intelektual, kemampuan
berpikir, mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor, dan
lain-lain.
b. Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial
(sosiocultural).
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c. Karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti
sikap, perasaan, minat, dan lain-lain.
Pengetahuan mengenai karakteristik anak didik ini memiliki arti yang
penting untuk guru dalam memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang
lebih baik. Di sekolah siswa melakukan banyak aktivitas untuk mengembangkan
potensinya. Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) membuat daftar yang berisi
177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut.
a. Visual

activities,

yang

termasuk

didalamnya

misalnya,

membaca,

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.
c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,
musik, pidato.
d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket,
menyalin, mengerjakan tes.
e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.
f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan,
membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.
g. Mental

activities, sebagai

contoh

misalnya:

menanggapi,

mengingat,

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.
h. Emotional activites, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
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Sedangkan Whipple (dalam Hamalik, 2013:173) membagi kegiatan-kegiatan
siswa sebagai berikut: (a) bekerja dengan alat-alat visual; (b) ekskursi dan trip; (c)
mempelajari masalah-masalah; (d) mengapresiasi literatur; (e) ilustrasi dan
kontruksi; (f) bekerja menyajikan informasi; (g) cek dan tes.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa
sangat menentukan pola aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan
yang dilakukan oleh siswa selama proses belajar baik fisik maupun psikis
(mental) yang merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan. Kegiatan yang
dilakukan siswa selama proses pembelajaran meliputi membaca, mengajukan
pertanyaan, berdiskusi kelompok, mengerjakan tes, dan memecahkan masalah
dengan bertukar pendapat di dalam kelompok. Siswa melakukan aktivitas dengan
tujuan memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman. Aktivitas siswa yang
dilaksanakan dalam penerapan model Team Assisted Individualization berbantu
multimedia diantaranya visual activities, oral activities, listening activities,
writing activities, motor activities, mental activities, emosional activites.
Adapun indikator aktivitas siswa yang dibahas dalam penelitian ini adalah
(1) mengamati guru saat membuka pelajaran; (2) mengamati media yang
ditampilkan; (3) menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru; (4) berkelompok
sesuai pengelompokan yang dibuat guru; (5) mendengarkan dan menyimak
penjelasan materi dari guru; (6) melaksanakan diskusi kelompok; (7) mengerjakan
tugas yang diberikan oleh guru; (8) mempresentasikan hasil diskusi ke depan
kelas dan menjawab kuis dari guru; dan (9) menyimpulkan materi bersama guru
dan mengerjakan evaluasi.
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3. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik
setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku
tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Sedangkan tujuan
peserta didikan merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan
atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi
(Gerlach dan Ely dalam Rifa‟i dan Anni, 2011: 85). Aronson dan Briggs
(dalam Solihatin, 2013: 6) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perilaku
yang dapat diamati dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang. Hasil
belajar ini sering dinyatakan dalam bentuk-bentuk pembelajaran. Sedangkan
Soediarto (dalam Solihatin, 2013: 6) mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat
penguasaan suatu pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program
pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.
Benyamin S. Bloom (Rifa‟i dan Anni, 2011: 86) menyampaikan tiga
taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive
domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric
domain).
Hasil belajar ranah kognitif berorientasi kepada kemampuan berpikir,
mencakup kemampuan yang lebih sederhana sampai dengan kemampuan untuk
memecahkan suatu masalah. Hasil belajar ranah afektif berhubungan dengan
perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau
penolakan terhadap sesuatu. Sedangkan hasil belajar ranah psikomotorik
berorientasi kepada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota
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tubuh, atau tindakan (action) yang memerlukan koordinasi antara saraf dan otot.
Ketiga hasil belajar dalam perilaku siswa tidak berdiri sendiri atau lepas satu sama
lain, tetapi merupakan satu kesatuan. Pengelompokan ke dalam tiga ranah
bertujuan membantu usaha untuk menguraikan secara jelas dan spesifik hasil
belajar yang diharapkan (Solihatin, 2013: 6).
Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing ranah menurut ahli.
1) Ranah Kognitif menurut Bloom (dalam Poerwanti, 2008: 1.22-1.24), aspek

kognitif dibedakan atas enam jenjang:
a) Pengetahuan

(knowledge).

mendefinisikan,

Kata

mendeskripsikan,

operasional

yang

digunakan,

mengidentifikasikan,

yaitu:

mendaftarkan,

menjodohkan, menebutkan, menyatakan dan mereproduksi.
b) Pemahaman (comprehension). Kata operasional yang digunakan antara lain:
memperhitungkan, memperkirakan, menduga, menyimpulkan, membedakan,
menentukan, mengisi, dan menarik kesimpulan
c) Penerapan (aplication). Kata opersional yang digunakan antara lain:
mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, memanipulasikan,
menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, dan menggunakan
d) Analisis (analysis). Kata operasional yang umumnya digunakan antara lain:
meperinci, mengilustrasikan, menyimpulkan, menghubungkan, memilih, dan
memisahkan
e) Sintesis

(synthesis).

Kata

operasional

yang

digunakan

terdiri

dari;

mengkategorikan, memodifikasikan, merekonstruksikan, mengorganisasikan,
menyusun, membuat design, menciptakan, menuliskan, dan menceritakan.
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f) Evaluasi (evaluation). Kata opersional yang dapat digunakan antara lain:
menafsirkan, menentukan, menduga, mempertimbangkan, dan membenarkan,
dan mengkritik
2) Ranah Afektif menurut Bloom (dalam Suprijono, 2013:6-7).

Jenjang

kemampuan dalam ranah afektif meliputi:
a) receiving (sikap penerimaan)
b) responding (memberikan respons)
c) valuing (nilai)
d) organization (organisasi)
e) characterization (karakterisasi)
3) Ranah Psikomotor menurut Bloom (dalam Poerwanti, 2008: 1.25). Kata
operasioanl untuk aspek psikomotor harus menunjuk pada artikulasi kata-kata
yang dapat diamati.
a) Muscular or motor skill; mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil,
melompat, menggerakkan, dan menampilkan
b) Manipulations of materials or objects; mereparasi, menyusun, membersihkan,
menggeser, memindahkan, dan membentuk
c) Neuronmuscular coordination; mengamati, menerapkan, menghubungkan,
menggandeng,

memadukan,

memasang,

memotong,

menarik

dan

menggunakan.
Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar kita dapat mengambil
simpulan bahwa siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila
pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, pengalaman dan daya pikir siswa
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mengalami suatu peningkatan yang baik. Hasil belajar siswa digunakan oleh guru
untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran,
yang disebut Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Apabila hasil belajar siswa di
bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), berarti siswa dinyatakan belum
tuntas. Apabila hasil belajar siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM), maka siswa dinyatakan telah tuntas. Jika tujuan pembelajaran tercapai
maka dapat dikatakan pembelajaran sudah berhasil diterapkan.
Dalam penelitian ini hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar pada
ranah kognitif dan afektif, tetapi ranah afektif hanya digunakan sebagai data
pendukung. Pencapaian ranah afektif berupa karakter siswa diharapkan dapat
memberikan kontribusi pada peningkatan ranah kognitif. Ranah kognitif diukur
dengan menggunakan instrumen tes (post test berupa soal evaluasi), sedangkan
ranah afektif diukur dengan instrumen observasi atau pengamatan (lembar
pengamatan). Apabila hasil belajar siswa pada ranah kognitif telah mencapai
KKM yaitu 63, maka siswa dinyatakan tuntas.
2.1.5

Penilaian Hasil Belajar PKn
Menurut Sudjana (2011: 3) penilaian adalah proses memberikan atau

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.
Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar
yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu.
Fungsi penilaian menurut Sudjana (2011: 3-4) yaitu (a) alat untuk
mengetahui tercapai-tidaknya tujuan instruksional; (b) umpan balik bagi
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perbaikan proses; (c) dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa
kepada para orang tuanya.
Tujuan penilaian menurut Sudjana (2011: 4) adalah untuk (a)
mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa; (b) mengetahui keberhasilan
proses pendidikan dan pengajaran di sekolah; (c) menentukan tindak lanjut hasil
penilaian; dan (d) memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak
sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut Sudjana (2011: 5) jenis penilaian berdasarkan fungsinya ada lima
macam, yaitu (a) penilaian formatif pada akhir program belajar-mengajar; (b)
penilaian sumatif pada akhir unit program belajar-mengajar; (c) penilaian
diagnostik; (d) penilaian selektif; dan (e) penilaian penempatan. Sedangkan dari
segi alatnya, penilaian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penilaian (a) tes
meliputi tes lisan, tes tertulis, dan tes tindakan; dan (b) nontes meliputi observasi,
kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan lain-lain.
Pembelajaran PKn pada penelitian ini menggunakan jenis penilaian
formatif berupa tes dan penilaian nontes. Penilaian formatif dilaksanakan pada
setiap akhir pembelajaran.
a. Tes
Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan
kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan),
dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). Tes
pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa,
terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran
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sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Ada dua jenis tes yaitu tes
uraian atau tes esai dan tes objektif (Sudjana, 2011: 35).
b. Nontes
Menurut Sudjana (2011: 67-99) alat-alat bukan tes yang sering digunakan
antara lain ialah kuesioner dan wawancara, skala (skala penilaian, skala sikap,
skala minat), observasi atau pengamatan, studi kasus, dan sosiometri. Kelebihan
nontes dari tes adalah sifatnya lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk
menilai berbagai aspek dari individu sehingga tidak hanya untuk menilai aspek
kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psiokomotorik.
1) Wawancara dan kuesioner
Wawancara dan kuesioner sebagai alat penilaian digunakan untuk
mengetahui pendapat, aspirasi, harapan, prestasi, keinginan, keyakinan, dan lainlain sebagai hasil belajar siswa. Cara yang dilakukan ialah dengan mengajukan
pertanyaan kepada siswa dengan beberapa cara. Apabila pertanyaan yang diajukan
secara lisan dan dijawab secara lisan, maka disebut dengan wawancara. Jika
pertanyaan yang diajukan dijawab secara tertulis, maka disebut kuesioner.
Pertanyaan bisa objektif atau esai.
2) Skala
Skala adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, minat atau perhatian, dan
lain-lain yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan
hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
3) Observasi
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Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk
mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang
dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.
Observasi dapat digunakan untuk mengukur atau menilai tingkah laku guru,
tingkah laku siswa, bahkan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran. Observasi
dilakukan saat proses kegiatan berlangsung. Pengamat terlebih dahulu
menetapkan aspek-aspek tingkah laku yang hendak diobservasi, kemudian
membuat pedoman agar memudahkan dalam pengisian observasi.
4) Studi kasus
Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu
yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu.
5) Sosiometri
Dengan teknik sosiometri dapat diketahui posisi seorang siswa dalam
hubungan sosialnya dengan siswa lain. Sosiometri dilakukan dengan cara
menugaskan kepada semua siswa di kelas untuk memilih satu atau dua temannya
yang paling dekat atau paling akrab.
Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, guru harus memperhatikan
beberapa hal yang dijadikan prinsip-prinsip penilaian yang menurut Hamdani
(2011: 303-304) adalah sebagai berikut.
1) Valid, penilaian hasil belajar harus mengukur pencapaian kompetensi yang
ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan
standar kompetensi lulusan.

42

2) Objektif, penilaian hasil belajar siswa hendaknya tidak dipengaruhi oleh
subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi,
budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional.
3)

Transparan, penilaian hasil belajar harus dapat diketahui oleh semua pihak
yang berkepentingan.

4) Adil, penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan siswa.
5)

Terpadu, penilaian hasil belajar merupakan salah satu komponen yang tidak
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

6) Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian hasil belajar mencakup semua
aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang
sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan siswa.
7) Bermakna, penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, mempunyai
arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak.
8) Sistematis, penilaian hasil belajar dilakukan secara berencana dan bertahap
dengan mengikuti langkah-langkah baku.
9) Akuntabel, penilaian hasil belajar dapat dipertanggungjawabkan, baik dari
segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
10) Beracuan kriteria, penilaian hasil belajar didasarkan pada ukuran pencapaian
kompetensi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan uraian tentang penilaian tersebut, penilaian yang digunakan
pada pembelajaran PKn melalui model Team Assisted Individualization berbantu
multimedia adalah teknik tes dan nontes. Tes digunakan untuk menilai atau
mengukur hasil belajar kognitif yaitu tes tertulis yang terdiri dari tes objektif dan
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tes uraian atau esai. Penilaian nontes yang digunakan adalah observasi untuk
mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar afektif.
2.1.6

Hakikat Pembelajaran PKn di SD

2.1.5.1 Pengertian PKn
Secara terminologis, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia
diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga
negara dalam kehidupan bernegara yang semuanya itu diproses dalam rangka
untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD
1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara
(Cholisin
Numan

dalam
Somantri

Winarno,
(dalam

2013:

6).

Winarno,

Definisi
2013:

lain
6-7)

disampaikan
bahwa

oleh

Pendidikan

Kewarganegaraan yang cocok dengan Indonesia adalah sebagai program
pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumbersumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah,
masyarakat dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa
untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam
mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 pada perkembangan kurikulum sekolah di
Indonesia saat ini sebagian menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,
pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dimunculkan dengan nama
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disingkat PKn. Berdasarkan
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan
diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga
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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 (Winarno, 2013: 18).
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan atau mata pelajaran
yang berfokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak, kewajiban dan peranannya untuk menjadi warga negara yang
cerdas, terampil, berkarakter, berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak
demokratis dengan berdasar Pancasila dan UUD 1945.
2.1.5.2 Tujuan Mata Pelajaran PKn
Tujuan Mata Pelajaran PKn sesuai Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi (dalam Winarno, 2013: 18-19) adalah agar siswa 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
bangsa-bangsa 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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Menurut Winataputra (2009: 1.20) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik
dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi
konstitusional Indonesia.
2.1.5.3 Ruang Lingkup Mata Pelajaran PKn
Standar Isi PKn 2006 menyebutkan materi pembelajaran PKn sekolah
disebut sebagai ruang lingkup PKn. Ruang lingkup Mata Pelajaran PKn ada
delapan (Winarno, 2013: 28-29) adalah sebagai berikut.
a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta
lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara,
sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan
jaminan keadilan
b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata
tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan
daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem
hukum dan peradilannasional, hukum dan peradilan internasional
c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban
anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAM
d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai
warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan
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pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri , persamaan kedudukan
warga negara
e. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan
dasar negara dengan konstitusi
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. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilainilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan
organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.
Ruang lingkup PKn sama mulai dari SD, SMP, dan SMA. Pembedanya
adalah pada penjabaran yang ditekankan, kedalaman, dan keluasan ruang lingkup
itu disesuaikan dengan tingkat sekolah. Perwujudan selanjutnya adalah pada
masing-masing Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Pemetaan
substansi kajian dan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di
SD adalah sebagai berikut.
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Tabel 2.1
Pemetaan Ruang Lingkup dan Materi Belajar PKn SD
No.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Ruang Lingkup
Materi
Persatuan dan kesatuan Hidup rukun dalam perbedaan
bangsa
Cinta lingkungan
Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia
Sumpah Pemuda
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Norma, hukum, dan Tertib dalam kehidupan keluarga
peraturan
Tata tertib di sekolah
Norma yang berlaku di masyarakat
Peraturan-peraturan daerah
Hak asasi manusia
Hak dan kewajiban anak
Hak dan kewajiban anggota masyarakat
Kebutuhan warga negara Hidup bergotong royong
Harga diri sebagai warga masyarakat
Kebebasan berorganisasi
Menghargai keputusan bersama
Konstitusi negara
Kekuasaan dan politik
Pemerintahan desa dan kecamatan
Pemerintahan daerah
Pemerintahan pusat
Pancasila
Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari
Globalisasi
Globalisasi di lingkungannya
Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi
(Winarno, 2013: 30-31)

Berdasarkan ruang lingkup mata pelajaran PKn, materi yang diambil
dalam penelitian ini adalah materi globalisasi pada kelas IV semester II yang
meliputi pengertian, ciri-ciri, dan penyebab globalisasi; contoh dan dampak
globalisasi di lingkungan; jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan Indonesia serta cara agar warga negara Indonesia tetap berpegang
teguh pada ideologi Pancasila dalam era globalisasi.
2.1.7

Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran

yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan
bersama (Eggen and Kauchak dalam Trianto, 2011: 58). Pembelajaran kooperatif
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disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi
siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam
kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan
belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. Jadi, dalam
pembelajaran kooperatif siswa berperan ganda yaitu sebagai siswa ataupun
sebagai guru. Dengan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai sebuah tujuan
bersama, maka siswa akan mengembangkan keterampilan berhubungan dengan
sesama manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah
(Trianto, 2011: 58). Parker (dalam Daryanto, 2013: 29) mendefinisikan kelompok
kecil kooperatif sebagai suasana pembelajaran di mana para siswa saling
berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik
demi mencapai tujuan bersama.
Ide utama belajar kooperatif adalah siswa bekerja sama untuk belajar dan
bertanggung jawab pada kemajuan belajar temannya. Sebagai tambahan, belajar
kooperatif menekankan pada tujuan dan kesuksesan kelompok, yang hanya dapat
dicapai jika semua anggota kelompok mencapai tujuan atau penguasaan materi
(Slavin dalam Trianto, 2011: 57). Zamroni (dalam Trianto, 2011: 57-58)
mengemukakan bahwa manfaat penerapan belajar kooperatif adalah dapat
mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input pada level
individual. Selain itu, belajar kooperatif dapat mengembangkan solidaritas sosial
di kalangan siswa. Struktur tujuan kooperatif terjadi jika siswa dapat mencapai
tujuan mereka hanya jika siswa lain dengan siapa mereka bekerja sama mencapai
tujuan tersebut. Tujuan-tujuan pembelajaran ini mencakup tiga jenis tujuan
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penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan
pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk dalam Trianto, 2011: 59).
Menurut Johnson & Johnson dan Sutomo (dalam Trianto, 2011: 69),
terdapat lima unsur penting dalam belajar kooperatif, yaitu:
1) saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa,
2) interaksi antara siswa yang semakin meningkat,
3) tanggung jawab individual,
4) keterampilan interpersonal dan kelompok kecil,
5) proses kelompok.
2.1.8

Model Pembelajaran Team Assisted Individualization
Pada

awalnya

model

Team

Assisted

Individualization

awalnya

dikhususkan untuk mengajarkan Matematika atau keterampilan menghitung
kepada siswa-siswa SD kelas 3-6. Akan tetapi, pada perkembangan berikutnya,
model ini mulai diterapkan pada materi-materi pelajaran yang berbeda
(Huda, 2013: 125). Dasar pemikirannya adalah untuk mengadaptasi pengajaran
terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan siswa maupun
pencapaian prestasi siswa. Dasar pemikiran di balik individualisasi pengajaran
pelajaran Matematika adalah bahwa para siswa memasuki kelas dengan
pengetahuan, kemampuan, dan motivasi yang sangat beragam (Slavin, 2005: 187).
Matematika TAI diprakarsai sebagai usaha merancang sebuah bentuk
pengajaran individual yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang membuat
metode pengajaran individual menjadi tidak efektif. Dengan membuat para siswa
bekerja dalam tim-tim pembelajaran kooperatif dan mengemban tanggung jawab
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mengelola dan memeriksa secara rutin, saling membantu satu sama lain dalam
menghadapi masalah, dan saling memberi dorongan untuk maju, maka guru dapat
membebaskan diri mereka dari memberikan pengajaran langsung kepada
sekelompok kecil siswa yang homogen yang berasal dari tim-tim yang heterogen
(Slavin, 2005: 189-190).
2.1.7.1 Pengertian Model Team Assisted Individualization
Menurut Slavin (dalam Huda, 2013: 200) Team Assisted Individualization
(TAI) merupakan sebuah program pedagogik yang berusaha mengadaptasi
pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara akademik. Tujuan Team
Assisted Individualization adalah untuk meminimalisasi pengajaran individual
yang terbukti kurang efektif, selain juga ditujukan untuk meningkatkan
pengetahuan, kemampuan, serta motivasi siswa dengan belajar kelompok.
Dalam model pembelajaran Team Assisted Individualization, siswa
ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen
dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa
yang memerlukannya (Shoimin, 2014: 200). Robert Slavin mengembangkan
model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini di Johns Hopkins University bersama
Nancy Madden dengan beberapa alasan (Yoni dalam Kurniawati, 2012: 38), yaitu:
a. Model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan program pengajaran
individual;
b. Model ini memberikan tekanan pada efek sosial dari belajar kooperatif;
c. TAI disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya
dalam hal kesulitan belajar siswa secara individual.
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Menurut

Slavin (dalam Herlian, 2012) ada beberapa alasan perlunya

menggunakan model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization
untuk dikembangkan sebagai variasi pembelajaran agar hasil belajar dapat
tercapai, antara lain adalah dalam model pembelajaran ini tidak ada persaingan
antar siswa karena siswa saling bekerjasama untuk menyelesaikan masalah dalam
mengatasi cara berpikir yang berbeda, siswa tidak hanya mengharap bantuan dari
guru, tetapi siswa juga termotivasi untuk belajar cepat dan akurat pada seluruh
materi dan guru setidaknya hanya menggunakan setengah dari waktu mengajarnya
sehingga akan lebih mudah dalam pemberian bantuan secara individu.
Menurut Slavin (dalam Rikawati, 2014) pembelajaran kooperatif Team
Asssisted Individualization (TAI) merupakan metode pembelajaran kelompok
yaitu terdapat seorang siswa yang lebih mampu berperan sebagai assisten yang
bertugas membantu secara individual siswa lain yang kurang mampu dalam suatu
kelompok, dalam hal ini pendidik hanya sebagai fasilitator dan mediator dalam
proses belajar mengajar cukup menciptakan kondisi lingkungan belajar yang
kondusif bagi peserta didiknya.
Ciri – ciri pembelajaran dengan metode Team Assisted Individualization
menurut Stahl (dalam Rikawati, 2014) adalah:
a. Siswa aktif, siswa belajar secara individual mempelajari materi yang telah
disiapkan oleh guru.
b. Hasil belajar individual akan dibawa ke dalam kelompok masing – masing
untuk dibahas dan didiskusikan bersama anggota kelompok.
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c. Semua anggota kelompok saling berdiskusi, saling memeriksa pekerjaan dan
bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban yang telah dikerjakan.
d. Sebelum dibentuk kelompok, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam
kelompok, menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada
teman satu kelompok, berdiskusi, dan menghargai pendapat teman lain.
e. Setiap anggota dalam kelompok memiliki tugas yang sama, karena
keberhasilan kelompok sangat diperhatikan.
f. Belajar bersama dengan teman,
g. Selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman
h. Saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok
i. Belajar dari teman sendiri dalam kelompok
j. Belajar dalam kelompok kecil
Menurut Robert E. Slavin (dalam Rikawati, 2014), unsur-unsur yang perlu
diperhatikan dalam Team Assisted Individualization antara lain:
a. Team (kelompok)
Peserta didik dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari
4 sampai 5 orang peserta didik dengan kemampuan yang berbeda.
b. Tes Penempatan
Peserta didik diberi pre tes di awal pertemuan, kemudian peserta didik
ditempatkan sesuai dengan nilai yang didapatkan dalam tes, sehingga didapatkan
anggota yang heterogen (memiliki kemampuan berbeda) dalam kelompok.
Selanjutnya Slavin (dalam Herlian, 2012) menyatakan bahwa pada model
pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization, siswa belajar dengan
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bantuan lembar diskusi secara berkelompok, berdiskusi untuk menemukan dan
memahami konsep-konsep. Sesama anggota kelompok berbagi tanggung jawab.
Setiap individu dalam kelompok tersebut diberi satu evaluasi (kuis). Hasil belajar
kelompok dibandingkan dengan kelompok lain untuk memperoleh penghargaan
berupa pujian (misalnya kelompok super) dari guru. Penerapan model
pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization lebih menekankan pada
penghargaan

kelompok,

pertanggungjawaban

individu

dan

memperoleh

kesempatan yang sama untuk berbagi hasil bagi setiap anggota kelompok.
Menurut pendapat Slavin (dalam Huda, 2013: 200) ada beberapa manfaat
Team Assisted Individualization yang memungkinkannya memenuhi kriteria
pembelajaran efektif, yaitu:
a. meminimalisasi keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin;
b. melibatkan guru untuk mengajar kelompok-kelompok kecil yang heterogen;
c. memudahkan siswa untuk melaksanakannya karena teknik operasional yang
cukup sederhana;
d. memotivasi siswa untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan
cepat dan akurat tanpa jalan pintas; dan
e. memungkinkan siswa untuk bekerja dengan siswa-siswa lain yang berbeda
sehingga tercipta sikap positif di antara mereka.
2.1.7.2 Langkah-langkah Model Team Assisted Individualization
Menurut Shoimin (2014: 200-202), model pembelajaran TAI memiliki 8
tahapan dalam pelaksanaannya
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a. Placement Test. Pada langkah ini guru memberikan tes awal (pre-test) kepada
siswa. Cara ini bisa digantikan dengan mencermati rata-rata nilai harian atau
nilai pada bab sebelumnya yang diperoleh siswa sehingga guru dapat
mengetahui kekurangan siswa pada bidang tertentu.
b. Teams. Langkah ini cukup penting dalam penerapan model pembelajaran
kooperatif TAI. Pada tahap ini guru membentuk kelompok-kelompok yang
bersifat heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa.
c. Teaching Group. Guru memberikan materi secara singkat menjelang
pemberian tugas kelompok.
d. Student Creative. Pada langkah ketiga, guru perlu menekankan dan
menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa (individu) ditentukan
oleh keberhasilan kelompoknya.
e. Team Study. Pada tahapan team study, siswa belajar bersama dengan
mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang diberikan dalam kelompoknya. Pada
tahapan ini guru juga memberikan bantuan secara individual kepada siswa
yang membutuhkan, dengan dibantu siswa-siswa yang memiliki kemampuan
akademis bagus di dalam kelompok tersebut yang berperan sebagai peer
tutoring (tutor sebaya).
f. Fact Test. Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh
siswa, misalnya dengan memberikan kuis, dan sebagainya.
g. Team Score and Team Recognition. Selanjutnya, guru memberikan skor pada
hasil kerja kelompok dan memberikan ”gelar” penghargaan terhadap kelompok
yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil
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dalam menyelesaikan tugas. Misalnya dengan menyebut mereka sebagai
”kelompok OK”, ”kelompok LUAR BIASA”, dan sebagainya.
h. Whole-Class Units. Langkah terakhir, guru menyajikan kembali materi di akhir
bab dengan strategi pemecahan masalah untuk seluruh siswa di kelasnya.
Kelompok heterogen digunakan dalam penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) karena beberapa alasan (Lie
dalam Herlian, 2012), yaitu :
a. kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar (peer
tutoring) dan saling mendukung
b. kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi antar ras, agama, etnik, dan
gender; serta
c. kelompok heterogen memudahkan pengelolaan kelas karena pada setiap
kelompok terdapat siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi, guru
mendapatkan satu asisten untuk setiap tiga sampai empat anak.
2.1.7.3 Kelebihan Model Team Assisted Individualization
Shoimin (2014: 202) mengungkapkan kelebihan model pembelajaran
Team Assisted Individualization adalah sebagai berikut.
a. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya
b. Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya
c. Adanya

tanggung

jawab

dalam

kelompok

dalam

permasalahannya
d. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok
e. Mengurangi kecemasan (reduction of anxiety)

menyelesaikan
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f. Menghilangkan perasaan ”terisolasi” dan panik
g. Menggantikan bentuk persaingan (competition) dengan saling kerja sama
(cooperation)
h. Melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar
i. Mereka dapat berdiskusi (discuss), berdebat (debate), atau menyampaikan
gagasan, konsep, dan keahlian sampai benar-benar memahaminya
j. Mereka memiliki rasa peduli (care), rasa tanggung jawab (take responsibility)
terhadap teman lain dalam proses belajarnya
k. Mereka dapat belajar menghargai (learn to appreciate) perbedaan etnik
(ethnicity), perbedaan tingkat kemampuan (performance level), dan cacat fisik
(disability).
2.1.7.4 Kekurangan Model Team Assisted Individualization
Menurut Shoimin (2014: 203) Team Assisted Individualization memiliki
beberapa kekurangan, antara lain:
a. tidak ada persaingan antarkelompok,
b. siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai,
c. terhambatnya cara berpikir siswa yang mempunyai kemampuan lebih terhadap
siswa yang kurang,
d. memerlukan periode lama,
e. sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami belum seluruhnya dicapai siswa,
f. bila kerja sama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang akan bekerja
hanyalah beberapa murid yang pintar dan aktif saja,
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g. siswa yang pintar akan merasa keberatan karena nilai yang diperoleh
ditentukan oleh prestasi atau pencapaian kelompok.
2.1.7.5 Cara Mengatasi Kekurangan Model Team Assisted Individualization
Berdasarkan

beberapa

kelemahan

dari

model

Team

Assisted

Individualization, maka dapat dilakukan beberapa hal untuk mengatasinya, adalah
sebagai berikut.
a. Guru hendaknya memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap berkompetisi
demi hasil akhir semester.
b. Guru memantau kerja kelompok siswa agar tidak ada ketergantungan
antarsiswa dan tetap bekerja sama di dalam kelompok.
c. Guru memberi pengertian kepada siswa untuk mengungkapkan ide-ide yang
dimilikinya.
d. Guru mengulas materi dengan jelas sebelum diadakan evaluasi agar seluruh
materi dapat dipahami siswa.
e. Guru memberi pengertian pada siswa agar tidak ada perasaan tidak rela saat
berbagi pengetahuan dengan teman sekelompoknya.
2.1.9

Hakikat Media Pembelajaran

2.1.8.1 Pengertian Media Pembelajaran
Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat
didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dan
pengirim menuju penerima (Heinich et. Al.; Ibrahim dalam Daryanto, 2013: 4).
Menurut Arsyad (2014: 3) kata media berasal dari Bahasa Arab, media adalah
perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pendapat
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Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2014: 3) yaitu bahwa media apabila dipahami
secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi
yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
Berdasarkan uraian tersebut, maka media pembelajaran adalah segala
sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan pesan
yang terencana sehingga tercipta lingkungan dan proses belajar yang membuat
siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
2.1.8.2 Jenis Media Pembelajaran
Terdapat berbagai jenis media yang kemudian menurut Munadi (2013: 54)
dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu (a) media audio; (b) media
visual; (c) media audio visual; dan (d) multimedia.
2.1.10 Multimedia
2.1.9.1 Pengertian Multimedia
Multimedia berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata multi (nouns)
dan media (medium). Kata nouns berarti banyak atau bermacam-macam.
Sedangkan medium berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk
menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Berdasarkan arti kedua
kata tersebut, multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media (format
file) yang berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi, video,
interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi),
digunakan untuk menyampaikan atau menghantarkan pesan kepada publik
(Munir, 2012: 2). Pengertian lain menurut Oblinger (dalam Munir, 2012: 2) yaitu
penyatuan dua atau lebih media komunikasi seperti teks, grafik, animasi, audio
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dan video dengan ciri-ciri interaktivitas komputer untuk menghasilkan satu
presentasi menarik. Pendapat Arsyad (2014:162) tentang pengertian multimedia
yang umumnya dikenal dewasa ini yaitu berbagai macam kombinasi grafik, teks,
suara, video, dan animasi.
2.1.9.2 Jenis Multimedia
Menurut Munir (2012: 3) multimedia dapat dibagi menjadi beberapa
jenis atau kategori, adalah sebagai berikut.
a. Ada yang berbentuk network-online (internet) dan multimedia yang offline.
b. Multimedia pun bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan
multimedia interaktif. Multimedia linear adalah multimedia yang dapat
dioperasikan oleh pengguna dan berjalan secara berurutan. Sedangkan
multimedia interaktif dapat dioperasikan oleh pengguna dan dapat dipilih untuk
proses selanjutnya.
c. Merujuk pada elemen-elemen multimedia dan operasi yang bisa dilakukan
multimedia dapat dikategorikan menjadi:
1) multimedia bukan temporal. Jenis multimedia ini tidak tergantung pada waktu.
Multimedia ini terdiri dari teks, grafik, dan gambar;
2) multimedia temporal. Jenis multimedia ini terdiri dari audio, video, dan
animasi.
Green & Brown (dalam Munir, 2012: 112) menjelaskan terdapat
beberapa metode yang digunakan dalam menyajikan multimedia.
a. Berbasis kertas (paper based), contoh: buku, majalah, brosur.
b. Berbasis cahaya (light based), contoh: slide shows, transparansi.
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c. Berbasis suara (audio based), contoh: CD players, tape recorder, radio.
d. Berbasis gambar bergerak (moving image based), contoh: televisi, VCR (Video
cassette recorder), film.
e. Berbasis digital (digitally based), contoh: komputer.
Jenis multimedia yang digunakan oleh peneliti adalah multimedia linear
yang dioperasikan oleh peneliti sebagai pengguna multimedia tersebut.
Multimedia disajikan dengan metode slide shows (Power Point) dengan
mengkombinasikan multimedia bukan temporal (teks, grafik, dan gambar) dan
multimedia temporal (audio, video, dan animasi). Agar siswa dapat mengamati
multimedia, peneliti menggunakan proyektor (LCD) sebagai alat bantu untuk
menampilkan multimedia di depan kelas.
2.1.9.3 Komponen Multimedia
Dalam penggunaan multimedia terdapat berbagai jenis media (teks,
suara, grafik, animasi dan video) untuk menyampaikan informasi, kemudian
ditambahkan elemen atau komponen interaktif (Munir, 2012: 16).
Berikut ini adalah elemen atau komponen multimedia sesuai pendapat
Munir (2012: 17-19).
a. Teks
Teks adalah suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau
kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat
dipahami oleh orang yang membacanya.
b. Grafik
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Grafik berarti juga gambar (image, picture, atau drawing), merupakan
sarana yang tepat untuk menyajikan informasi, pengguna sangat berorientasi
pada gambar yang bentuknya visual (visual oriented).
c. Gambar (Images atau visual diam)
Gambar menurut Agnew dan Kellerman (dalam Munir, 2012: 17)
adalah gambar dalam bentuk garis (line drawing), bulatan, kotak, bayangan,
warna dan sebagainya yang dikembangkan dengan menggunakan perangkat
lunak agar multimedia dapat disajikan lebih menarik dan efektif.
d. Video (visual gerak)
Video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat menunjukkan
simulasi

benda

nyata.

Video

pada

multimedia

digunakan

utnuk

menggambarkan suatu kegiatan atau aksi.
e. Animasi
Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media
teks, grafik dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan.
f. Audio (suara, bunyi)
Audio didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital
seperti suara, musik, narasi dan sebagainya yang bisa didengar dan dapat
meningkatkan daya ingat serta bisa membantu bagi pengguna yang memiliki
kelemahan dalam penglihatan. Penggunaan suara pada multimedia dapat
berupa narasi, lagu dan sound effect.
g. Interaktif
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Elemen interaktif hanya dapat ditampilkan di komputer. Aspek
interaktif pada multimedia dapat berupa navigasi, simulasi, permainan dan
latihan.
Pemanfaatan teknologi komputer sebagai media pembelajaran sangat
mendukung pembelajaran. Di dalam sebuah komputer terdapat berbagai program
aplikasi yang dapat digunakan untuk pembuatan media pembelajaran, baik yang
berbasis pengolah kata (Microsoft Word), program aplikasi berbasis angka/
Spreadsheet (Microsoft Excel), program aplikasi berbasis data (Microsoft Acces),
program aplikasi multimedia (Power Point), dan pembuatan situs blog
(Daryanto, 2013: 158). Microsoft Power Point merupakan sebuah software yang
dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, dan merupakan salah satu
program berbasis multimedia (Daryanto, 2013: 163).
Berdasarkan komponen-komponen multimedia yang dikemukakan oleh
Munir (2012: 17-19) yaitu teks, grafik, gambar, video, animasi, audio, dan
interaktif, peneliti mengkombinasikannya ke dalam sebuah presentasi. Materi
presentasi dibuat dengan Microsoft Powerpoint dalam bentuk teks, grafis,
animasi, video dan audio. Powerpoint merupakan salah satu jenis multimedia
karena telah mengandung komponen-komponen dalam multimedia.
2.1.9.4 Keuntungan dan Kelebihan Multimedia
Multimedia dapat mengembangkan kemampuan indera dan menarik
perhatian serta minat. Computer Technology Research (dalam Munir, 2012: 6),
menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan
30% dari yang didengar tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan
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didengar dan 80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus.
Multimedia dapat menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar dan
dilakukan, sehingga multimedia sangatlah efektif untuk menjadi alat (tools) yang
lengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Menurut Munir (2012: 6) efektifitas multimedia dapat dilihat dalam
beberapa kelebihan multimedia berikut.
a. Penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi.
b. Kemampuan untuk mengakses informasi secara up to date dan memberikan
informasi lebih dalam dan lebih banyak.
c. Bersifat multi-sensorik karena banyak merangsang indera, sehingga dapat
mengarah ke perhatian dan tingkat retensi yang baik.
d. Menarik perhatian dan minat, karena merupakan gabungan antara pandangan,
suara dan gerakan.
e. Media alternatif dalam penyampaian pesan dengan diperkuat teks, suara,
gambar, video, dan animasi.
f. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi.
g. Bersifat interaktif menciptakan hubungan dua arah di antara pengguna
multimedia. Interaktivitas yang memungkinkan pengembang dan pengguna
untuk membuat, memanipulasi, dan mengakses informasi.
2.1.9.5 Langkah-langkah Penggunaan Multimedia
Menurut Daryanto (2013: 54), berikut ini merupakan sintaks penggunaan
multimedia.
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a. Penyajian informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks, gambar,
baik diam atau bergerak dan grafik.
b. Pengguna membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep atau materi
yang diberikan.
c. Guru mengajukan serangkaian pertanyaan atau tugas
d. Jika jawaban atau respon dari siswa benar, kemudian dilanjutkan dengan
materi berikutnya. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka siswa harus
mengulang memahami konsep atau materi tersebut secara keseluruhan ataupun
pada bagian-bagian tertentu saja (remedial)
e. Terakhir, guru memberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi yang disampaikan
2.1.11 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Menggunakan Model
Team Assisted Individualization
Salah satu landasan teoritik pendidikan modern termasuk Team Assisted
Individualization berbantu multimedia adalah teori pembelajaran kognitif dan
konstruktivisme. Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya siswa
membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif proses belajar
mengajar. Proses belajar mengajar lebih diwarnai student centered daripada
teacher centered. Sebagian besar waktu proses belajar mengajar berlangsung
dengan berbasis pada aktivitas siswa. Teori belajar yang mendasari pembelajaran
PKn melalui model Team Assisted Individualization berbantu multimedia adalah
teori belajar kognitivisme dan konstruktivisme.
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2.1.10.1 Teori Belajar Kognitivisme
Teori kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif, dan
berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktur ingatan atau
cognition dalam aktifitas belajar (Lapono, 2008). Piaget (dalam Rifa‟I, 2009: 26)
menyatakan bahwa perkembangan kognitif manusia terdiri dari empat tahap.
(1) Tahap sensorimotorik (sensorimotor intelligence), yang terjadi dari lahir
sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman indera dan
gerakan motorik mereka. Bayi hanya memperlihatkan pola reflektif untuk
beradaptasi dengan dunia dan menjelang akhir tahap ini bayi menunjukkan
pola sensorimotorik yang lebih kompleks.
(2) Tahap praoperasional (preoperational thought), yang terjadi dari usia 2
sampai 7 tahun. Pada tahap ini lebih bersifat simbolis, egoisentris dan intuitif,
sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran tahap ini terbagi
menjadi dua sub-tahap, yaitu simbolik dan intuitif. Bayi belum mampu
berpikir konseptual namun perkembangan kognitif telah dapat diamati.
(3) Tahap operasional kongkrit (concrete operation), yang terjadi dari usia 7
sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai
logika, namun masih dalam bentuk benda kongkrit. Pada tahap ini juga
berkembang daya mampu anak berpikir logis untuk memecahkan masalah
kongkrit.
(4) Tahap operasional formal (formal operation), yang terjadi dari usia 7 sampai
15 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan
logis. Kecakapan kognitif mencapai puncak perkembangan. Anak mampu
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memprediksi, berpikir tentang situasi hipotesis, tentang hakekat berpikir serta
mengapresiasi struktur bahasa dan berdialog. Bergaul, mendebat, berdalih
adalah sisi bahasa remaja yang merupakan cerminan kecakapan berpikir
abstrak dalam atau melalui bahasa.
2.1.10.2 Teori Belajar Konstruktivisme
Konsep belajar menurut teori belajar konstruktivisme adalah pengetahuan
baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan
yang telah diperoleh sebelumnya.Sedangkan menurut Lapono (2009: 1-25)
pembelajaran konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang
melibatkan peserta didik untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan
menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-masing.
Berdasarkan uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum
merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori tentang
belajar.

Penguasaan

teori

itu

dimaksudkan

agar

guru

mampu

mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilakunya dalam mengajar, dan apa
yang diajarkannya pada peserta didik. Dalam penelitian ini teori yang mendukung
model Team Assisted Individualization berbantu multimedia di antaranya adalah
teori kognitif dan konstruktivisme. Teori kognitif dalam model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia menyatakan bahwa siswa belajar melalui
partisipasi aktif untuk memperoleh pengalaman dan menemukan konsep dan
prinsip pengetahuan sendiri melalui benda-benda konkrit disekitar lingkungan
siswa. Sedangkan sesuai dengan teori konstruktivisme dalam model Team
Assisted Individualization berbantu multimedia, siswa harus menemukan dan
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mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila
dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Dengan dasar itu,
pembelajaran dengan menggunakan model Team Assisted Individualization
berbantu multimedia harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan
“menerima” pengetahuan. Dalam hal ini siswa membangun sendiri pengetahuan
mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar.
2.1.12 Penerapan

Model

Team

Assisted

Individualization

Berbantu

Multimedia
Sebuah

kelas

dikatakan

menggunakan

model

Team

Assisted

Individualization berbantu multimedia, jika menetapkan komponen utama
pembelajaran efektif tersebut dalam pembelajarannya. Berdasarkan sintak model
pembelajaran Team Assisted Individualization menurut Shoimin (2014 : 200-202),
peneliti memodifikasi dengan sintaks multimedia menurut Daryanto (2013: 54).
Langkah-langkah penerapan model Team Assisted Individualization berbantu
multimedia adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Langkah-langkah Penggunaan Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Langkah
Penggunaan Model
Team Assisted
Individualization
(Shoimin, 2014:
200-202)

Langkah
penggunaan
Multimedia
(Daryanto, 2013:
54)

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Guru)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Siswa)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)
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Langkah
Penggunaan Model
Team Assisted
Individualization
(Shoimin, 2014:
200-202)

Langkah
penggunaan
Multimedia
(Daryanto, 2013:
54)

Placement Test.
Pada langkah ini
guru memberikan tes
awal (pre-test)
kepada siswa. Cara
ini bisa digantikan
dengan mencermati
rata-rata nilai harian
atau nilai pada bab
sebelumnya yang
diperoleh siswa
sehingga guru dapat
mengetahui
kekurangan siswa
pada bidang tertentu.
Penyajian
informasi yang
berisi suatu konsep
disajikan dengan
teks, gambar, baik
diam atau bergerak
dan grafik.

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Guru)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Siswa)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)

Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran dan
motivasi kepada
siswa.

Siswa mengamati
saat guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran dan
motivasi.

Guru memberikan
pre-test kepada
siswa.

Siswa
mengerjakan pretest yang
diberikan oleh
guru.

Guru menampilkan Siswa mengamati
tayangan
tayangan yang
presentasi
ditampilkan oleh
multimedia berupa guru.
powerpoint.

Pengguna
membaca,
menginterpretasika
n dan menyerap
konsep atau materi
yang diberikan.
Teams. Langkah ini
cukup penting dalam
penerapan model
pembelajaran
kooperatif TAI. Pada
tahap ini guru
membentuk
kelompok-kelompok

Guru
mengelompokkan
siswa dengan
setiap kelompok
beranggotakan 4-5
siswa yang
heterogen.

Siswa
memposisikan diri
ke dalam
kelompok.
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Langkah
Penggunaan Model
Team Assisted
Individualization
(Shoimin, 2014:
200-202)

Langkah
penggunaan
Multimedia
(Daryanto, 2013:
54)

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Guru)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Siswa)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)

Guru menjelaskan
materi secara
singkat.

Siswa mengamati
penjelasan materi
dari guru.

Guru menekankan
dan menciptakan
persepsi bahwa
keberhasilan setiap
siswa ditentukan
oleh keberhasilan
kelompok.

Siswa
menciptakan
persepsi bahwa
keberhasilan
setiap siswa
ditentukan oleh
keberhasilan
kelompok.

Guru membagikan
LKS kepada setiap
kelompok.

Siswa
mengerjakan LKS
yang telah
dibagikan oleh
guru dengan
diskusi secara
berkelompok.

Guru mengamati
presentasi siswa.

Siswa
mempresentasikan hasil
pekerjaan
kelompok.

yang bersifat
heterogen yang
terdiri dari 4-5 siswa.
Teaching Group.
Guru memberikan
materi secara singkat
menjelang
pemberian tugas
kelompok.
Student Creative.
Pada langkah ketiga,
guru perlu
menekankan dan
menciptakan
persepsi bahwa
keberhasilan setiap
siswa (individu)
ditentukan oleh
keberhasilan
kelompoknya.
Team Study. Pada
tahapan team study,
siswa belajar
bersama dengan
mengerjakan tugastugas dari LKS yang
diberikan dalam
kelompoknya. Pada
tahapan ini guru
juga memberikan
bantuan secara
individual kepada
siswa yang
membutuhkan,
dengan dibantu
siswa-siswa yang
memiliki

Guru mengajukan
serangkaian
pertanyaan atau
tugas.
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Langkah
Penggunaan Model
Team Assisted
Individualization
(Shoimin, 2014:
200-202)

Langkah
penggunaan
Multimedia
(Daryanto, 2013:
54)

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Guru)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Siswa)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)

Guru memberikan
tes kecil berupa
kuis kepada siswa.

Siswa menjawab
kuis dari guru.

Guru memberikan
skor pada hasil
kerja kelompok dan
memberikan
penghargaan
kepada kelompok
yang cemerlang.

Kelompok yang
cemerlang
menerima
penghargaan dari
guru.

kemampuan
akademis bagus di
dalam kelompok
tersebut yang
berperan sebagai
peer tutoring (tutor
sebaya).
Fact Test. Guru
memberikan tes-tes
kecil berdasarkan
fakta yang diperoleh
siswa, misalnya
dengan memberikan
kuis, dan
sebagainya.
Team Score and
Team Recognition.
Selanjutnya, guru
memberikan skor
pada hasil kerja
kelompok dan
memberikan ”gelar”
penghargaan
terhadap kelompok
yang berhasil secara
cemerlang dan
kelompok yang
dipandang kurang
berhasil dalam
menyelesaikan
tugas. Misalnya
dengan menyebut
mereka sebagai
”kelompok OK”,
”kelompok LUAR
BIASA”, dan
sebagainya.

Jika jawaban atau
respon dari siswa
benar, kemudian
dilanjutkan dengan
materi berikutnya.
Jika jawaban atau
respon siswa salah,
maka siswa harus
mengulang
memahami konsep
atau materi tersebut
secara keseluruhan
ataupun pada
bagian-bagian
tertentu saja
(remedial).
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Langkah
Penggunaan Model
Team Assisted
Individualization
(Shoimin, 2014:
200-202)

Langkah
penggunaan
Multimedia
(Daryanto, 2013:
54)

Whole-Class Units.
Langkah terakhir,
guru menyajikan
kembali materi di
akhir bab dengan
strategi pemecahan
masalah untuk
seluruh siswa di
kelasnya
Terakhir, guru
memberikan
serangkaian
pertanyaan yang
merupakan tes
untuk mengukur
tingkat pemahaman
siswa atas konsep
atau materi yang
disampaikan.

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Guru)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)

Langkah model
Team Assisted
Individualization
berbantu
Multimedia
(Aktivitas Siswa)
(Modifikasi
peneliti sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian)

Guru menjelaskan
kembali materi
kepada seluruh
siswa.

Siswa mengamati
penjelasan materi
dari guru.

Guru memberikan
soal evaluasi
kepada siswa.

Siswa
mengerjakan
evaluasi
yang
diberikan guru.

2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan
terhadap model Team Assisted Individualization berbantu multimedia dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. Hasil penelitian tersebut adalah:
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua
siklus oleh Paryono (2013) dengan judul ”Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif

Tipe

Team

Assisted

Individualization

untuk

Meningkatkan
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Pemahaman Konsep Kebebasan Berorganisasi” dapat disimpulkan bahwa model
kooperatif tipe Team Assisted Individualization dapat meningkatkan pemahaman
konsep kebebasan berorganisasi siswa kelas V SD Negeri 2 Karanglo.
Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai pemahaman
konsep dari pratindakan ke setiap siklus. Pada pratindakan diperoleh data bahwa
pemahaman konsep kebebasan berorganisasi siswa tergolong rendah. Ketuntasan
klasikal pemahaman konsep siswa mencapai 28,58% (4 orang) dan sebanyak
71,42% (10 siswa) belum tuntas dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
sebesar 70 dan rata-rata kelas 60,85. Ketuntasan klasikal siswa pada siklus I
adalah sebesar 67,50%. Sebanyak 16 siswa atau 69,57% telah tuntas dan yang
belum tuntas KKM sebanyak 7 siswa atau 50% dengan nilai rata-rata 67,50.
Siklus II menunjukkan adanya peningkatan hasil pemahaman konsep siswa yang
signifikan dari tindakan sebelumnya, siswa yang tuntas KKM adalah 85,71%. atau
sebanyak 12 siswa dan siswa yang tidak tuntas KKM sebanyak 2 siswa atau
14,29% dengan nilai rata-rata kelas 80.
Tiningrum, (2010) dalam penelitian yang berjudul “Meningkatkan hasil
belajar siswa kelas IV SDN Sawojajar 6 pada pembelajaran PKn melalui
penerapan Team Assisted Individualization”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization
adalah: (1) model TAI dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang diukur
dengan persentase ketuntasan belajar secara klasikal dari data awal, siklus I, dan
siklus II. Ketuntasan belajar siswa dari pra tindakan ke siklus I mengalami
peningkatan sebesar 52%, dari siklus I ke siklus II juga mengalami peningkatan
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hasil belajar siswa sebesar 9%, (2) Tahapan pembelajaran TAI meliputi: teams,
placement test, teaching group, studen creative, team study, whole class units, fact
test, team score and team recognition. Kedelapan tahap sudah diterapkan dengan
baik dalam pembelajaran. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1)
penggunaan pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization
dapat meningkatkan hasil belajar siswa, (2) model TAI terdiri dari 8 tahapan yang
secara keseluruhan sudah diterapkan dengan baik dalam pembelajaran.
Disarankan kepada guru untuk mengembangkan model pembelajaran TAI dalam
proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas masing-masing
dengan memperhatikan kendala waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran.
Berdasarkan penelitian Anajah (2015) dengan judul ”Penggunaan Model
Team Assisted Individualization (TAI) dengan Media Video untuk Peningkatan
Hasil Belajar IPS Kelas IV Sekolah Dasar” penerapan model pembelajaran tipe
Team Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan hasil belajar IPS
Kelas IV SDN Giwangretno tahun ajaran 2013/ 2014. Peneliti melakukan pretes
dengan nilai rata-rata 60,3 dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80. KKM
pada penelitian ini adalah 72 sehingga siswa yang dinyatakan belum tuntas ada 13
siswa dengan persentase 76,47% dan siswa yang sudah tuntas ada 4 siswa dengan
persentase 23,52%. Berdasarkan data tersebut perlu diadakan tindakan untuk
memperbaiki hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN Giwangretno tahun
ajaran 2013/2014. Hasil observasi pada guru siklus I mengalami peningkatan dari
78,75% pada pertemuan 1 menjadi 80,50% pada pertemuan 2. Pada siklus II
mengalami penurunan yaitu dari semula 84,70% pada pertemuan 1 menjadi
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82,70% pada pertemuan 2, pada siklus III kembali mengalami pe-ningkatan yaitu
dari 88,80% pada pertemuan 1 menjadi 89,25% pada pertemuan 2. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa proses ppem-belajaran sudah berjalan dengan baik dan sudah
mencapai indikator kinerja yang ditentukan yaitu 85%. siswa dalam mengikuti
proses pembelajaran menggunakan model TAI mengalami peningkatan dalam
setiap siklus seiring pemahaman guru terhadap karakteristik siswa kelas IV SD.
Pada siklus I terjadi peningkatan yang signifikan yaitu dari 47,00% pada
pertemuan 1 menjadi 71% pada pertemuan 2. Pada siklus II hasil observasi
menunjukkan bahwa pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 sama yakni 82,30%.
Namun pada siklus III kembali meningkat yaitu dari 88,20% pada pertemuan 1
menjadi 100% pada pertemuan 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan sudah mencapai indikator kinerja yang
ditentukan yakni 85%. Rerata hasil belajar siswa pada siklus I mengalami
peningkatan dari 66,47% pada pertemuan 1 menjadi 75,88% pada per-temuan 2.
Sedangkan pada pertemuan II meningkat dari 80,88% menjadi 82,5%. Pada siklus
III kembali me-ningkat dari 89,4% pada pertemuan 1 menjadi 91,4% pada
pertemuan 2. Data hasil belajar tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model
TAI dengan media video dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan hasil belajar
tersebut sudah mencapai KKM yang ditentukan yaitu 72.
Faehani

(2014)

menjelaskan

dalam

penelitiannya

yang

berjudul

”Penerapan Team Assisted Individualization Untuk Meningkatkan Motivasi dan
Hasil Belajar IPS” bahwa penerapan model pembelajaran tipe Team Assisted
Individualization (TAI) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS siswa
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kelas VB SD Negeri 04 Metro Barat. hasil penelitian yang telah dilakukan,
motivasi belajar pada siklus I mendapat kategori “baik” dengan nilai 67
meningkat 3 pada siklus II menjadi 70 dengan kategori “baik”. Persentase
ketuntasan pada siklus I mencapai 75% dengan kategori “baik” meningkat 12%
pada siklus II menjadi 87% dengan kategori “sangat baik”. Nilai rata-rata hasil
belajar siswa pada siklus I adalah 62, meningkat 8 pada siklus II menjadi 70.
Persentase ketuntasan siswa pada siklus I adalah 27% dengan kategori “Rendah”,
meningkat 55% pada siklus II menjadi 82% dengan kategori “Sangat Tinggi”.
Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Wijana Arianta (2013) yang
berjudul ”Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted
Individualization (TAI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn dan Motivasi
Siswa Kelas VII D2 SMP Negeri 2 Sawan Tahun Ajaran 2012/ 2013”
menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar
PKn dan motivasi siswa kelas VII D2 SMP Negeri 2 Sawan Tahun Ajaran 2012/
2013. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan rata-rata hasil belajar
siswa yaitu dari 76, daya serap 76% dengan ketuntasan klasikal 83,33% pada
Siklus I menjadi 86,5, daya serap 86,5% dengan ketuntasan klasikal 100% pada
siklus II. Rata-rata motivasi siswa mengalami peningkatan dari siklus I sebesar
43,37 menjadi 45,83.
Hasil penelitian Panjaitan (2014) yang berjudul ”Meningkatkan Hasil
Belajar IPS tentang Masalah Sosial Melalui Metode Cooprerative Learning Tipe
Team Assisted Individualization di Kelas IV SDN Batubulis 1 Bogor”
menunjukkan

bahwa

metode

cooperative

learning

tipe

team

assisted
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individualization dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang masalah sosial di
kelas IV SDN Batutulis 1 Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang
diperoleh pada siklus I hasil belajar siswa baru mencapai 67,85%, dari target yang
telah ditentukan sebesar 100% dari siswa mencapai nilai KKM sebesar > 62.
Adapun skor rata-rata pengamatan tindakan guru terhadap proses pembelajaran
pada siklus I baru mencapai 65,55% sedangkan pengamatan tindakan siswa ratarata 63,33%. Oleh karena itu perlu diberikan tindakan siklus II, hasil belajar siswa
telah mencapai 100% dari jumlah siswa yang mencapai nilai KKM > 62 dan skor
rata-rata data pengamatan proses pembelajaran tindakan guru mencapai 75,05%
dan pemantauan tindakan siswa mencapai 73,33%.
Yudhatama (2013) dalam penelitiannya yang berjudul ”Penerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Multimedia Untuk Meningkatkan
Pemahaman Konsep Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat dalam Pembelajaran
PKn” menyatakan bahwa Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
dan multimedia dapat meningkatkan pemahaman konsep sistem pemerintahan
tingkat pusat pada siswa SD N 1 Tempursari, Sambi tahun 2012. Pada kondisi
awal nilai rata-rata adalah sebesar 59. Nilai rata-rata pada siklus I meningkat
menjadi 70, dan pada siklus II nilai rata-rata sebesar 71,7. Persentase ketuntasan
klasikal pada kondisi awal adalah sebesar 20%, siklus I sebesar 71%, dan pada
siklus II sebanyak 80%.
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh Fajar (2012)
dengan judul ”Penggunaan Multimedia dan Model Pembelajaran Kontekstual
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn dengan Materi Organisasi Siswa Kelas V
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SD N Kartasura 07 Tahun 2012”, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan
multimedia dan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar
PKn dengan materi organisasi siswa kelas V SD N Kartasura 07 Tahun 2012. Hal
ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai hasil belajar PKn materi
organisasi dari pratindakan, siklus I dan siklus II. Pada pratindakan ketuntasan
belajar siswa adalah 42,86% atau 9 siswa dengan nilai terendah 50 dan nilai
tertinggi 90. Pada siklus I ketuntasan belajar siswa naik menjadi 76,19% atau 16
siswa dengan nilai terendah 54 dan nilai tertinggi 96. Pada siklus II ketuntasan
belajar siswa juga mengalami kenaikan menjadi 85,71% atau 18 siswa dengan
nilai terendah 62 dan nilai tertinggi 100.
Berdasarkan penelitian Chunlin (2011) yang berjudul ”Research on the
Aplication of Multi-media in Cooperative Learning Based on Teaching
Materials” menyatakan bahwa multimedia memainkan peran aktif untuk
membantu siswa mendapatkan hasil yang lebih baik di perguruan tinggi.
Penelitian yang dilakukan oleh Wijesekera (2012) yang berjudul
”Improving Product Through Process: Using Cooperative Group Work in Writing
Activities to Improve Accuracy – An Action Research” menunjukkan bahwa
Cooperative Learning membantu untuk meningkatkan kualitas dari pekerjaan
menulis dan meningkatkan motivasi peserta didik terhadap belajar Bahasa Inggris.
Penelitian yang dilakukan oleh Fu (2013) yang berjudul ”An Action
Research Report on Applying Co-Operative Learning Techniques in an Intensive
English Reading Class in China” mendapatkan efek positif pada peningkatan dari
siswa yang tidak aktif menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam aktivitas di kelas.
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Penelitian yang dilakukan dalam tiga siklus ini mendapatkan hasil akhir bahwa
penerapan Cooperative Learning mempunyai efek positif terhadap peningkatan
keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas.
Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai pendukung penelitian
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model

Team Assisted

Individualization Berbantu Multimedia Pada Siswa Kelas IVB SDN Tambakaji 03
Kota Semarang.

2.3 KERANGKA BERPIKIR
Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diambil pokok pemikiran
bahwa pembelajaran PKn kelas IVB di SDN Tambakaji 03 Kota Semarang belum
mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor guru dan siswa.
Keterampilan guru masih kurang optimal antara lain dalam penggunaan model
dan media yang kurang inovatif. Sehingga siswa kurang dapat memahami materi
yang disampaikan. Keterampilan bertanya guru kurang interaktif, masih ada siswa
yang tidak merespon guru saat pembelajaran berlangsung. Keterampilan
mengadakan variasi juga masih belum optimal, media yang digunakan kurang
variatif dan kurang memanfaatkan teknologi seperti komputer. Sehingga siswa
kurang tertarik saat pembelajaran berlangsung.
Keterampilan guru yang belum optimal berdampak pada siswa, yaitu
masih rendahnya aktivitas siswa selama pembelajaran PKn. Aktivitas siswa yang
ditekankan pada pembelajaran PKn di kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang adalah aktivitas emosional seperti menaruh minat, merasa bosan,
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gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. Saat pembelajaran
berlangsung siswa kurang antusias, kurang berkonsentrasi, dan kurang
bertanggungjawab atas tugas yang diberikan. Selain itu siswa kurang memiliki
kesadaran untuk bertanya kepada teman yang lebih memahami materi untuk
membantu menyelesaikan masalahnya.
Rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menyebabkan
rendahnya hasil belajar siswa. Hal itu didukung data dari pencapaian hasil
observasi dan evaluasi pembelajaran PKn pada siswa kelas IVB semester 2 tahun
pelajaran 2014/2015. Sebanyak 16 siswa (62%) mendapatkan nilai di bawah
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 63 dan
sisanya yaitu 10 siswa (38%) telah berhasil melampaui KKM. Data hasil belajar
ditunjukkan dengan nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 75, dengan rata-rata kelas
59,04. Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama kolaborator melakukan tindakan
perbaikan pembelajaran PKn dengan menerapkan model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia yang dapat membantu guru memberikan
bimbingan kepada siswa dengan perbedaan individual.
Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran PKn dengan
model Team Assisted Individualization berbantu multimedia diharapkan dapat
memberikan peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa. Selanjutnya dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi guru
untuk selalu menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar siswa
antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
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Kondisi Awal

Tindakan

1. Keterampilan guru masih kurang optimal.
2. Aktivitas siswa masih rendah, yaitu siswa kurang antusias,
kurang berkonsentrasi, dan kurang bertanggungjawab atas tugas
yang diberikan.
3. Hasil belajar siswa masih rendah, sebanyak 16 siswa (62%)
mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 63.

Guru menggunakan model Team Assisted Individualization
berbantu multimedia:
1. Siswa mengerjakan pre test yang diberikan oleh guru
2. Guru menampilkan multimedia tayangan presentasi Power
Point
3. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru
4. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok
beranggotakan 4-5 siswa yang heterogen
5. Guru menjelaskan materi secara singkat
6. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa
keberhasilan setiap siswa ditentukan oleh keberhasilan
kelompok
7. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru
dengan diskusi secara berkelompok
8. Guru memberikan tes kecil berupa kuis kepada siswa
9. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan
memberikan penghargaan kepada kelompok yang cemerlang
10.Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa
11.Siswa mengerjakan evaluasi (post test) yang diberikan guru

Kondisi Akhir
1. Keterampilan guru meningkat dengan kriteria sekurangkurangnya baik (18 ≤ skor < 27,5)
2. Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya
baik (18 ≤ skor < 27,5)
3. Hasil belajar siswa meningkat dengan mencapai KKM ≥ 63 dan
ketuntasan belajar sebesar 77%

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir pada bagan 2.1,
dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut : ”Penerapan
model Team Assisted Individualization berbantu multimedia dalam pembelajaran
Pkn dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar
siswa kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang”.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh
Arikunto (2010: 3) adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa
sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara
bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan guru yang
dilakukan oleh siswa. Menurut Arikunto (2010:16) secara garis besar terdapat
empat tahapan yang lazim dilalui dalam melaksanakan penelitian tindakan, yaitu:
(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Adapun model
dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut.

(Arikunto 2010: 16)
Bagan 3.1 Siklus Penelitian
Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan
tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.
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3.1.1. Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan tahap awal di mana peneliti menentukan
titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati,
kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti
merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto 2010:18 ).
Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perencanaan pembelajarannya
adalah sebagai berikut.
a. Menelaah materi pembelajaran PKn kelas IV yang dilakukan tindakan
penelitian serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi.
b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario
pembelajaran Team Assisted Individualization
c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran (multimedia) yang
dibutuhkan
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa
e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
3.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan
yang telah diterapkan yaitu mengenal tindakan kelas (Arikunto, 2010:18). Dalam
pelaksanaan PTK ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus dilaksanakan satu
kali pertemuan. Siklus pertama yaitu pelaksanaan tindakan pada pembelajaran
PKn di kelas dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted
Individualization berbantu multimedia. Jika ternyata tindakan perbaikan pada

84

siklus pertama belum berhasil menjawab masalah yang menjadi kerisauan guru
maka terdapat siklus berikutnya yang langkah-langkahnya tetap sama dengan
menerapkan model pembelajaran Team Assisted Individualization berbantu
multimedia. Siklus I, siklus II dan siklus III dilaksanakan sesuai dengan RPP yang
telah disusun.
3.1.3. Observasi
Menurut Arikunto (2010: 127) observasi adalah kegiatan pengamatan
(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai
sasaran. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data, pengumpul
data mengamati secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil
pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data sangat
tergantung pada kemampuan observer (Widoyoko 2014 :46). Pengumpulan data
pada penelitian tindakan kelas ini melalui observasi langsung.
Peneliti berkolaborasi dengan guru yang mengampu kelas IVB sebagai
guru mitra. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui keterampilan
guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan,
serta melakukan tes terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pembelajaran.
3.1.4. Refleksi
Istilah refleksi berasal dari kata bahasa Inggris reflection, yang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ”pemantulan” melakukan refleksi berarti
memantulkan atau mengingat kembali kejadian lampau sehingga dapat dijawab
mengapa itu terjadi (Arikunto 2010:19). Berdasarkan hasil analisis peneliti
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melakukan refleksi, yaitu mencoba mengkaji proses pembelajaran yaitu
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas IVB pada
SDN Tambakaji 03 Kota Semarang, apakah sudah efektif melihat ketercapaian
dalam indikator kinerja pada siklus pertama. Kemudian peneliti dengan masukan
dari kolaborator membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya
mengacu pada siklus sebelumnya.

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
Penelitian tindakan terdiri dari empat tahapan penting yaitu perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahap dalam penelitian tindakan
tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus. Siklus yaitu satu putaran
kegiatan beruntun, yang kembali ke langkah semula. Jadi, satu siklus adalah dari
tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah
evaluasi (Arikunto 2010: 20).
3.4.1 Siklus Pertama
3.4.1.1 Perencanaan
a. Menyusun perangkat pembelajaran dengan materi pengertian, ciri-ciri, dan
penyebab terjadinya globalisasi di lingkungan sekitar.
b. Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran PKn kelas IV dan
media pembelajaran yaitu multimedia.
c. Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluasi pembelajaran berupa tes tertulis.
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d. Menyiapkan lembar observasi yang digunakan untuk mengamati keterampilan
guru dan aktivitas siswa dalam penelitian melalui model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia
e. Menyiapkan lembar catatan lapangan.
3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa (eksplorasi)
b. Siswa mengerjakan pre-test yang diberikan oleh guru (elaborasi)
c. Guru menampilkan tayangan presentasi multimedia berupa Power Point
(eksplorasi)
d. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru (elaborasi)
e. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5
siswa yang heterogen (eksplorasi)
f. Guru menjelaskan materi pengertian, ciri-ciri dan penyebab globalisasi secara
singkat (eksplorasi)
g. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
ditentukan oleh keberhasilan kelompok (eksplorasi)
h. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok (eksplorasi)
i. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru dengan diskusi secara
berkelompok (elaborasi)
j. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok (elaborasi)
k. Guru memberikan tes kecil berupa kuis kepada siswa (eksplorasi)
l. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang cemerlang (konfirmasi)

87

m. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa (eksplorasi)
n. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru (elaborasi)
3.4.1.3 Observasi
Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan
pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Melalui lembar
observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta
perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu juga
disediakan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dalam
pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan
pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Pada siklus pertama ini, dilihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa dalam
mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa
dalam pembelajaran melalui model Team Assisted Individualization berbantu
multimedia, serta terjadi peningkatan keterampilan guru dalam proses
pembelajaran PKn.
3.4.1.4 Refleksi
Kegiatan refleksi yang dilakukan oleh peneliti.
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama.
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama.
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama.
d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua dan selanjutnya.
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3.4.2 Siklus Kedua
3.4.2.1 Perencanaan
a. Memadukan hasil refleksi dari siklus I agar pelaksanaan siklus II lebih efektif
b. Menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran PKn dengan materi contoh
dan dampak globalisasi di lingkungan sekitar.
c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran PKn kelas IV dan
media pembelajaran yaitu multimedia
d. Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluai pembelajaran berupa tes tertulis
e. Menyiapkan lembar observasi yang digunakan untuk mengamati keterampilan
guru dan aktivitas siswa dalam penelitian melalui model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia
f. Menyiapkan lembar catatan lapangan.
3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa (eksplorasi)
b. Siswa mengerjakan pre-test yang diberikan oleh guru (elaborasi)
c. Guru menampilkan tayangan presentasi multimedia berupa Power Point
(eksplorasi)
d. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru (elaborasi)
e. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5
siswa yang heterogen (eksplorasi)
f. Guru menjelaskan materi contoh dan dampak globalisasi di lingkungan secara
singkat (eksplorasi)
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g. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
ditentukan oleh keberhasilan kelompok (eksplorasi)
h. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok (eksplorasi)
i. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru dengan diskusi secara
berkelompok (elaborasi)
j. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok (elaborasi)
k. Guru memberikan tes kecil berupa kuis kepada siswa (eksplorasi)
l. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang cemerlang (konfirmasi)
m. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa (eksplorasi)
n. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru (elaborasi)
3.4.2.3 Observasi
Seperti pada siklus pertama, selama penelitian berlangsung peneliti
bersama kolaborator melakukan pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan
pembelajaran. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa
selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil
pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan
pembelajaran. Selain itu juga disediakan lembar observasi untuk mengamati
keterampilan guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana
guru dalam menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan
pembelajaran berlangsung.
Pada siklus kedua ini, dilihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa dalam
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mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa
dalam pembelajaran melalui model Team Assisted Individualization berbantu
multimedia, serta terjadi peningkatan keterampilan guru dalam proses
pembelajaran PKn.
3.4.2.4 Refleksi
Kegiatan refleksi yang dilakukan oleh peneliti.
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua.
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua.
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua.
d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga.
3.4.3 Siklus Ketiga
3.4.3.1 Perencanaan
a. Memadukan hasil refleksi dari siklus I dan siklus II agar pelaksanaan siklus III
lebih efektif
b. Menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran PKn dengan materi jenis
budaya yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan Indonesia serta cara
agar warga negara Indonesia tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila
dalam era globalisasi.
c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran PKn kelas IV dan
media pembelajaran yaitu multimedia
d. Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluai pembelajaran berupa tes tertulis
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e. Menyiapkan lembar observasi yang digunakan untuk mengamati keterampilan
guru dan aktivitas siswa dalam penelitian melalui model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia
f. Menyiapkan lembar catatan lapangan.
3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa (eksplorasi)
b. Siswa mengerjakan pre-test yang diberikan oleh guru (elaborasi)
c. Guru menampilkan tayangan presentasi multimedia berupa Power Point
(eksplorasi)
d. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru (elaborasi)
e. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5
siswa yang heterogen (eksplorasi)
f. Guru menjelaskan materi jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan Indonesia serta cara agar warga negara Indonesia tetap berpegang
teguh pada ideologi Pancasila secara singkat (eksplorasi)
g. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
ditentukan oleh keberhasilan kelompok (eksplorasi)
h. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok (eksplorasi)
i. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru dengan diskusi secara
berkelompok (elaborasi)
j. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok (elaborasi)
k. Guru memberikan tes kecil berupa kuis kepada siswa (eksplorasi)
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l. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang cemerlang (konfirmasi)
m. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa (eksplorasi)
n. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru (elaborasi)
3.4.3.3 Observasi
Seperti pada siklus pertama dan kedua, selama penelitian berlangsung
peneliti bersama kolaborator melakukan pengamatan terhadap siswa dalam
kegiatan pembelajaran. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati tingkah
laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai
adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan
pembelajaran. Selain itu juga disediakan lembar observasi untuk mengamati
keterampilan guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana
guru dalam menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan
pembelajaran berlangsung.
Pada siklus ketiga ini, dilihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa dalam
mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa
dalam pembelajaran melalui model Team Assisted Individualization berbantu
multimedia, serta terjadi peningkatan keterampilan guru dalam proses
pembelajaran PKn.
3.4.3.4 Refleksi
Pada siklus ketiga, refleksi dilakukan untuk mengetahui peningkatan
kualitas pembelajaran pada pembelajaran PKn, dan mengetahui perubahan tingkah

93

laku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Refleksi mengetahui
peningkatan keefektifan penggunaan model Team Assisted Individualization
berbantu multimedia. Pada siklus ketiga penggunaan model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia sudah efektif, maka penelitian dihentikan.

3.3. SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVB yang berjumlah 26
siswa, terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.

3.4. TEMPAT PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Tambakaji 03
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

3.5.VARIABEL PENELITIAN
3.5.1. Variabel Tindakan
Pembelajaran PKn melalui model Team Assisted Individualization
berbantu multimedia pada kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang.
3.5.2. Variabel Masalah
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia pada kelas IVB SDN Tambakaji 03
Kota Semarang.
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2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia pada kelas IVB SDN Tambakaji 03
Kota Semarang.
3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia pada kelas IVB SDN Tambakaji 03
Kota Semarang.

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.4. Sumber Data
3.6.1.5. Guru
Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru selama
pembelajaran PKn dengan menggunakan model Team Assisted Individualization
berbantu multimedia.
3.6.1.6. Siswa
Sumber data siswa yang digunakan adalah siswa kelas IVB SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang yang berjumlah 26 siswa, yang terdiri dari 11 siswa
laki-laki dan 15 siswa perempuan. Hasil pengamatan aktivitas siswa diperoleh
melalui pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran dan hasil belajar
diperoleh dari tes yang diberikan pada setiap akhir pembelajaran PKn. Hasil tes
diperoleh selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga dalam
pembelajaran PKn dengan menggunakan model Team Assisted Individualization
berbantu multimedia.
3.6.1.7. Data Dokumen
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Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan
tindakan dan hasil tes setelah dilakukan tindakan. Data diperkuat dengan foto dan
video selama penelitian.
3.6.1.8. Catatan Lapangan
Sumber data catatan lapangan berasal dari catatan selama proses
pembelajaran berlangsung berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa pada
pembelajaran PKn.
3.6.5. Jenis Data
3.6.2.3 Data Kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran
PKn dengan menggunakan model Team Assisted Individualization berbantu
multimedia. Data kuantitatif berupa data nilai yang diperoleh dari hasil uji
kompetensi siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn.
3.6.2.4 Data Kualitatif
Data berjenis kualitatif diwujudkan dengan kalimat penjelas yang
merupakan hasil pengamatan selama proses pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Team Assisted Individualization berbantu multimedia yang
diklasifikasikan menjadi: sangat baik (4), baik (3), cukup (2), dan kurang (1)
dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa
dalam pembelajaran PKn

dengan

Individualization berbantu multimedia.

menggunakan model

Team Assisted
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3.6.6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode
nontes dan tes.
3.6.3.3. Non Tes
Adapun teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
a. Observasi
Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan
pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan
menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2013: 199). Pengertian observasi
menurut Widoyoko (2014: 46) adalah salah satu metode pengumpulan data di
mana pengumpul data mengamati secara visual gejala yang diamati serta
menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga
validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Dalam penelitian ini,
observasi ini digunakan untuk menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran PKn. Sasaran dalam observasi ini adalah guru dan
siswa dengan menggunakan alat lembar observasi (pengamatan) yang bertujuan
untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran PKn.
b. Catatan Lapangan
Bogdan dan Bikken (dalam Slamet dan Suwarto, 2007: 50) menyatakan
bahwa catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar,
dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi
terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan berfungsi untuk
memperkuat data yang diperoleh selama pembelajaran.
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Dalam penelitian ini catatan lapangan berisi catatan guru mengenai semua
hal yang terjadi pada awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran PKn. Semua
isi yang ada di catatan lapangan digunakan untuk memperkuat data.
c. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bendabenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2013: 201). Metode dokumentasi
dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru
dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model

Team Assisted

Individualization berbantu multimedia.
3.6.3.4. Tes
Menurut Arikunto (2013: 193) tes adalah serentetan pertanyaan atau
latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
Sedangkan menurut Widoyoko (2014: 50) tes merupakan salah satu alat untuk
melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik
suatu objek berupa keterampilan, pengetahuan, bakat, minat, maupun bakat, baik
yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan tes
tertulis. Tes tertulis digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar PKn
dengan model Team Assisted Individualization berbantu multimedia.
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3.7. TEKNIK ANALISIS DATA
3.7.3. Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif yang dianalisis menggunakan
teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, nilai terendah, nilai
tertinggi dan ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal yang
ditampilkan dalam bentuk persentase.
3.7.1.3. Mean
Menurut Sugiyono (2011:49) mean merupakan teknik penjelasan
kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Hal itu
dapat dirumuskan seperti rumus berikut:

Me =
Keterangan:
Me = mean (rata-rata)
∑ = Epsilon (baca jumlah)
xi = nilai x ke i sampai ke n
N = Jumlah individu
(Sugiyono, 2011: 49)
3.7.1.4. Persentase Ketuntasan Belajar
Menurut Djamarah dan Zain (2006: 107) keberhasilan proses mengajar itu
dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah
sebagai berikut.
a. Istimewa/ maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu
dapat dikuasai oleh siswa.
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b. Baik sekali/ optimal apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan pelajaran
yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.
c. Baik/ minimal apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d. 75%
saja dikuasai oleh siswa.
d. Kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai
oleh siswa.
Berdasarkan tingkatan keberhasilan yang telah dikemukakan, selanjutnya
Djamarah dan Zain (2006: 108) menyebutkan bahwa:
a. apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar
atau mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal, atau bahkan maksimal,
maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan
yang baru;
b. apabila 75% atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar
mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang (di bawah taraf minimal),
maka proses belajar mengajar berikutnya hendaknya bersifat perbaikan
(remedial).
Sedangkan Aqib (2010: 205) menyebutkan rumus untuk menghitung
persentase ketuntasan belajar:
P=

x 100 %
(Aqib, 2010: 205)

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar
siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kriteria tuntas dan tidak tuntas, dengan
kriteria sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Belajar Siswa
Kriteria Tuntas

Kualifikasi

Individual

Klasikal

≥ 63

≥75 %

Tuntas

< 63

< 75 %

Tidak tuntas

(Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran PKn
SDN Tambakaji 03 Kota Semarang)

3.7.4. Data Kualitatif
Widoyoko (2014:18) mengemukakan data kualitatif merupakan data yang
menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses,
peristiwa/ kejadian lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa
kata. Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia, serta hasil catatan lapangan yang
dianalisis dengan analisis statistik deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan
dalam kalimat yang dipisahkan menurut kriteria untuk memperoleh simpulan.
Untuk hasil penghitungan analisis data keterampilan guru dan aktivitas
siswa

dikonsultasikan

dikelompokkan

dalam

dengan

tabel

empat

kriteria.

kriteria

penilaian

Menurut

kualitatif

Poerwanti

yang

(2008:6.9)

memaparkan cara pengolahan data skor aktivitas siswa dan keterampilan guru
sebagai berikut:
a.

Menghitung skor terendah (R)

b.

Menghitung skor tertinggi (T)

c.

Mencari median dengan rumus:
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Median
d.

Membagi rentang skor menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup, dan
kurang)
Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya menentukan atau menghitung

data skor dengan cara sebagai berikut:
R

= skor terendah

T

= skor tertinggi

n

= banyak skor = (T-R) + 1

Q2

= median

Letak Q2

= (n + 1) untuk data ganjil dan genap

Q1

= kuartil pertama

Letak Q1

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

Q3

= kuartil ketiga

Letak Q3

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

Q4

= kuartil keempat = T
(Herrhyanto, 2008: 5.3)
Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam

tabel kriteria ketuntasan dan kualitatif.
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Tabel 3.2
Kriteria Keberhasilan Data Kualitatif
Skor yang diperoleh

Kriteria

Q3 ≤ skor ≤ T

Sangat Baik (SB)

Q2 ≤ skor < Q3

Baik (B)

Q1 ≤ skor <Q2

Cukup (C)

R ≤ skor <Q2

Kurang (K)
(Herrhyanto, 2008: 5.3)

Klasifikasi kriteria skor keterampilan guru maupun aktivitas siswa adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.3
Kriteria Keberhasilan Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa
Skor yang diperoleh

Kriteria

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik (A)

18 ≤ skor < 27,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 18

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Tabel 3.4
Kriteria Keberhasilan Indikator Karakter Siswa
Skor yang diperoleh
Kriteria
9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat Baik (A)

6 ≤ skor < 9,5

Baik (B)

2,5 ≤ skor < 6

Cukup (C)

0 ≤ skor < 2,5

Kurang (D)
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3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN
Model Team Assisted Individualization

berbantu multimedia dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji
03 Kota Semarang, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn melalui model Team
Assisted Individualization berbantu multimedia meningkat dengan kriteria
sekurang-kurangnya baik (18 ≤ skor < 27,5)
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui penerapan model Team
Assisted Individualization berbantu multimedia meningkat dengan kriteria
sekurang-kurangnya baik (18 ≤ skor < 27,5).
c. Sebanyak 75% siswa kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang mengalami
ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 63 dalam pembelajaran PKn melalui
model Team Assisted Individualization berbantu multimedia.

BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
penerapan model Team Assisted Indivisualization berbantu multimedia dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji
03 Kota Semarang, dengan rincian sebagai berikut:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia siklus I memperoleh skor sebesar 24
dengan kriteria baik, pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 29 dengan
kriteria sangat baik, dan pada siklus III kembali terjadi peningkatan menjadi 34
dengan kriteria sangat baik. Indikator keberhasilan pada keterampilan guru
telah tercapai yaitu dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (18 ≤ skor <
27,5).
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia siklus I memperoleh skor sebesar 23,4
dengan kriteria baik, pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 29,5 dengan
kriteria sangat baik, dan pada siklus III kembali terjadi peningkatan menjadi
32,4 dengan kriteria sangat baik. Indikator keberhasilan pada keterampilan
guru telah tercapai yaitu dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (18 ≤ skor <
27,5).
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c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted
Individualization berbantu multimedia siklus I persentase ketuntasan belajar
yang dicapai adalah 46% atau 12 siswa dan siswa yang belum mengalami
ketuntasan belajar sebesar 54% atau 14 siswa. Pada siklus II terjadi
peningkatan pada pencapaian ketuntasan belajar menjadi 69% atau 18 siswa
dan 31% (8 siswa) masih belum tuntas belajar. Pada siklus III persentase
ketuntasan belajar

kembali meningkat menjadi 77% atau 20 siswa dan

persentase ketidaktuntasan belajar sebesar 23% atau 6 siswa. Indikator
keberhasilan pada keterampilan guru telah tercapai yaitu sebanyak 75% siswa
mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 63.

5.2 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran PKn
melalui penerapan model Team Assisted Individualization berbantu multimedia
pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 03 Kota Semarang, peneliti dapat
memberikan saran bagi:
a. Guru
1) Dalam

melaksanakan

pembelajaran

PKn,

sebaiknya

guru

lebih

mengembangkan keterampilan yang dimiliki guru.
2) Guru sebaiknya menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi
dan media pembelajaran yang relevan agar kegiatan belajar mengajar di kelas
lebih bervariasi.
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b. Siswa
1) Siswa hendaknya lebih aktif turut serta langsung dalam pembelajaran.
2) Siswa hendaknya dapat melatih kecakapannya dalam diskusi dan bersosialisasi
dengan teman.
c. Sekolah
Sekolah hendaknya 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.
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Lampiran 1
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

JUDUL:
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted
Individualization Berbantu Multimedia pada Siswa Kelas IVB SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang

No

Variabel

1.

Keterampilan guru

Indikator

pembelajaran  Guru

1) Membuka

dalam mengelola

(Keterampilan

pembelajaran

pelajaran)

pembelajaran PKn

Sumber Data
membuka  Foto
 Catatan

2) Menampilkan

media

(Keterampilan

Team Assisted

mengadakan variasi)
3) Memberikan

pertanyaan

berbantuan

untuk menuntun proses

multimedia

berpikir

siswa

sesuai

materi yang dibaca pada
tayangan

presentasi

multimedia Power Point
(Keterampilan bertanya)
4) Membentuk
diskusi

kelompok
(Keterampilan

mengelola kelas)
5) Menjelaskan

materi

pembelajaran
(Keterampilan
menjelaskan)
6) Melakukan
pada

 Lembar
observasi
 Catatan
Lapangan
 Wawancara

melalui model

Individualization

Lapangan

Alat/Instrumen

pendekatan

siswa

agar
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No

Variabel

Indikator

Sumber Data

bekerjasama

demi

keberhasilan

individu

(Keterampilan
kelompok

Alat/Instrumen

mengajar

kecil

dan

perorangan)
7) Membimbing

siswa

belajar

secara

berkelompok

melalui

diskusi

kelompok

(Keterampilan

diskusi

kelompok kecil)
8) Memberikan

kuis

sekaligus

penghargaan

pada siswa, terhadap hasil
kerjanya

yang

telah

dipresentasikan
(Keterampilan

memberi

penguatan)
9) Memberikan kesimpulan,
evaluasi,

dan

menutup

pembelajaran
(Keterampilan

menutup

pembelajaran)
2.

Aktivitas siswa

1) Mengamati

guru

saat  Siswa

pelajaran  Foto

dalam

membuka

pembelajaran PKn

(Aktivitas mendengarkan  Catatan

melalui model

dan aktivitas mental)

Team Assisted
Individualization

2) Mengamati media yang
ditampilkan

(Aktivitas

Lapangan

 Lembar
observasi
 Catatan
Lapangan
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No

Variabel
berbantu
multimedia

Indikator

Sumber Data

visual)
3) Menjawab

pertanyaan

yang diberikan oleh guru
(Aktivitas mental)
4) Berkelompok

sesuai

pengelompokan
dibuat

yang

guru

(Aktivitas

motor)
5) Mendengarkan
menyimak

dan
penjelasan

materi dari guru (Aktivitas
mendengarkan)
6) Melaksanakan

diskusi

kelompok (Aktivitas lisan
dan aktivitas mental)
7) Mengerjakan tugas yang
diberikan
(Aktivitas

oleh

guru

menulis

dan

aktivitas mental)
8) Mempresentasikan

hasil

diskusi ke depan kelas dan
menjawab kuis dari guru
(Aktivitas

lisan

dan

aktivitas emosional)
9) Menyimpulkan
bersama

guru

mengerjakan
(Aktivitas

materi
dan
evaluasi

mental

aktivitas menulis)

dan

Alat/Instrumen
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No

Variabel

3.

Hasil belajar siswa

Indikator

1) Menjelaskan pengertian  Siswa

dalam

globalisasi

pembelajaran PKn

cirinya

melalui model
Team Assisted
Individualization

Sumber Data

dan

ciri-

 Tes tertulis/
tes pilihan
ganda dan

2) Menjelaskan

penyebab

terjadinya globalisasi
3) Mengemukakan

contoh

berbantu

sederhana

multimedia

globalisasi di lingkungan

pengaruh

sekitar
4) Menyebutkan

dampak

positif dan negatif dari
globalisasi
5) Menyebutkan
kebudayaan

contoh
tradisional

dan modern Indonesia
dengan benar
6) Menjelaskan
budaya

Alat/Instrumen

yang

jenis
pernah

ditampilkan dalam misi
kebudayaan Indonesia
7) Menjelaskan cara agar
warga negara Indonesia
tetap berpegang teguh
pada ideologi Pancasila
dalam era globalisasi

uraian
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Lampiran 2
PEDOMAN DALAM MENETAPKAN INDIKATOR KETERAMPILAN
GURU
DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION BERBANTU MULTIMEDIA
Langkah menggunakan

Keterampilan guru

Indikator keterampilan guru

model Team Assisted

dalam mengajar melalui

Individualization

model Team Assisted

berbantu multimedia

Individualization berbantu

(kegiatan guru)

multimedia

1) Guru

1) Keterampilan

1) Membuka pembelajaran

menyampaikan

membuka dan

(Keterampilan

tujuan

menutup

membuka pelajaran)

pembelajaran dan

pembelajaran

2) Menampilkan

2) Keterampilan

(Keterampilan

motivasi kepada
siswa.
2) Guru memberikan
pre-test kepada
siswa.
3) Guru menampilkan
tayangan presentasi
multimedia berupa
powerpoint.
4) Guru
mengelompokkan
siswa dengan setiap

bertanya

mengadakan variasi)

3) Keterampilan

3) Memberikan pertanyaan

menjelaskan
4) Keterampilan

untuk menuntun proses
berpikir

siswa

sesuai

menggunakan

materi yang dibaca pada

variasi

tayangan

5) Keterampilan
memberi penguatan
6) Keterampilan
mengelola kelas
7) Keterampilan

presentasi

multimedia Power Point
(Keterampilan bertanya)
4) Membentuk
diskusi

mengelola kelas)

mengajar kelompok 5) Menjelaskan

beranggotakan 4-5

kecil dan

pembelajaran

siswa yang

perorangan

(Keterampilan

heterogen.

8) Keterampilan

menjelaskan)

membimbing

kelompok

(Keterampilan

kelompok

5) Guru menjelaskan

media

materi

6) Melakukan pendekatan
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Langkah menggunakan

Keterampilan guru

Indikator keterampilan guru

model Team Assisted

dalam mengajar melalui

Individualization

model Team Assisted

berbantu multimedia

Individualization berbantu

(kegiatan guru)

multimedia

materi secara

diskusi kelompok

pada

singkat.

kecil

bekerjasama

demi

keberhasilan

individu

6) Guru menekankan

siswa

agar

dan menciptakan

(Keterampilan mengajar

persepsi bahwa

kelompok

keberhasilan setiap

perorangan)

siswa ditentukan

kecil

7) Membimbing

oleh keberhasilan

belajar

kelompok.

berkelompok

7) Guru membagikan

siswa
secara

diskusi

melalui
kelompok

LKS kepada setiap

(Keterampilan

kelompok.

kelompok kecil)

8) Guru membimbing

dan

diskusi

8) Memberikan

presentasi

sekaligus

kelompok

pada siswa,

kuis

penghargaan
terhadap

9) Guru memberikan

hasil

tes kecil berupa

telah

kuis kepada siswa.

(Keterampilan memberi

10) Guru memberikan
skor pada hasil

kerjanya

yang

dipresentasikan

penguatan)
9) Memberikan

kerja kelompok dan

kesimpulan,

evaluasi,

memberikan

dan

menutup

penghargaan

pembelajaran

kepada kelompok

(Keterampilan menutup

yang cemerlang.

pembelajaran)

11) Guru menjelaskan
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Langkah menggunakan

Keterampilan guru

Indikator keterampilan guru

model Team Assisted

dalam mengajar melalui

Individualization

model Team Assisted

berbantu multimedia

Individualization berbantu

(kegiatan guru)

multimedia

kembali materi
kepada seluruh
siswa.
12) Guru memberikan
soal evaluasi
kepada siswa.
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Lampiran 3
Lembar Pengamatan Keterampilan Guru
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Siklus...............
Nama Guru

: …………………

Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IVB/ 2

Konsep

: Globalisasi

Hari/Tanggal

: …………………………………………

Petunjuk

:

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Cek” sesuai dengan deskriptor yang
tampak!
4. Berilah skor pada setiap indikator !
5. Kriteria Penilaian:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak
d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman 2012: 101)

No
1.

Indikator
Membuka

Cek (√)

Deskriptor
1. Melakukan apersepsi

pembelajaran
(Keterampilan

2. Mengemukakan
pembelajaran

tujuan

Jumlah
skor
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membuka

3. Memberikan motivasi

pelajaran)
4. Memberikan pre-test berupa tes
tertulis
2.

Menampilkan

1. Menyiapkan

media

tayangan

(Keterampilan

Point

mengadakan

multimedia
presentasi

2. Menampilkan

variasi)

tayangan

Power

multimedia

presentasi

Power

Point
3. Membimbing

siswa

untuk

memperhatikan dan mengamati
multimedia tayangan presentasi
Power Point
4. Menarik perhatian siswa melalui
multimedia tayangan presentasi
Power Point
3.

Memberikan

1. Memberikan pertanyaan yang

pertanyaan

untuk

menuntun

proses 2. Memberikan pertanyaan kepada

berpikir

siswa

sesuai materi yang
dibaca

berkaitan dengan materi

semua siswa baru menunjuk
satu siswa

pada 3. Memberikan

tayangan presentasi

siswa

multimedia Power

pertanyaan

Point

waktu

untuk

berpikir
menjawab

4. Tercipta interaksi antara guru

(Keterampilan

dan siswa

bertanya)
4.

Membentuk
kelompok

1. Membuat daftar pengelompokan
diskusi

(Keterampilan

siswa
2. Jumlah siswa dalam kelompok
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mengelola kelas)

4-5 siswa
3. Pengelompokan

secara

heterogen
4. Mengatur tempat duduk setiap
kelompok
5.

Menjelaskan materi 1. Menyajikan
pembelajaran

materi

sesuai

dengan indikator

(Keterampilan

2. Menyajikan

menjelaskan)

materi

dalam

multimedia tayangan presentasi
Power Point
3. Menjelaskan
dengan

materi

multimedia

sesuai
tayangan

presentasi Power Point
4. Menyampaikan materi dengan
kalimat yang jelas dan mudah
dipahami
6.

Melakukan

1. Menjelaskan

kepada

pendekatan

pada

untuk

bekerjasama

siswa

agar

mengerjakan tugas

siswa
dalam

bekerjasama demi 2. Berkeliling mengamati kegiatan
keberhasilan

siswa

individu

kelompok

(Keterampilan

dalam

3. Mengingatkan

mengajar

berkontribusi

kelompok kecil dan

penyelesaian

perorangan)

diskusi

berdiskusi

siswa

agar
dalam

tugas

melalui

4. Memberikan semangat kepada
siswa

agar

bekerja

sesuai

pembagian tugas
7.

Membimbing siswa 1. Menanyakan

apakah

ada
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belajar

secara

berkelompok
melalui

diskusi

diskusi 2. Memberikan penjelasan terkait

kelompok

prosedur pengerjaan tugas

(Keterampilan
diskusi

kesulitan yang dialami selama

3. Memberikan kesempatan siswa

kelompok

kecil)

berpartisipasi

menyampaikan

pendapat di dalam kelompok
4. Memberikan

waktu

untuk

mengerjakan tugas
8.

Memberikan

kuis 1. Memberikan kuis kepada siswa

sekaligus

sesuai dengan materi

penghargaan pada 2. Memberikan pujian kepada
siswa,
terhadap
kelompok yang berprestasi
hasil kerjanya yang 3. Memberikan semangat untuk
telah

kelompok yang masih kurang

dipresentasikan

aktif

(Keterampilan

4. Memberikan

memberi

berprestasi

Memberikan

1. Menanyakan kepada siswa hal-

kesimpulan,
evaluasi,
menutup
pembelajaran
(Keterampilan
menutup
pembelajaran)

berupa

stiker untuk kelompok yang

penguatan)
9.

reward

hal yang masih belum dipahami
dan

2. Bersama siswa menyimpulkan
materi yan telah dipelajari
3. Memberikan

evaluasi

untuk

mengukur pemahaman siswa
4. Memberitahukan kepada siswa
materi yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya

Jumlah skor
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Keterangan:
Skor tertinggi (T)

: 36

Skor terendah (R)

: 0

Banyaknya skor (n)

:?

n = (T-R) + 1 = (36 - 0) + 1 = 37
Nilai Qi = letak Qi + (R-1)
Letak Q1 = (n+ 1) = (37+ 1) = 9,5
Nilai Q1 = letak Q1 + (R-1) = 9,5+ (0-1) = 8,5
Jadi nilai Q1 adalah 8,5
Letak Q2 = ( n + 1) = (37 + 1) = 19
Nilai Q2 = letak Q2 + (R-1) = 19 + (0-1) = 18
Jadi nilai Q2 adalah 18
Letak Q3= ( n + 1) = (37 + 1) = 28,5
Nilai Q3 = letak Q3 + (R-1) = 28,5 + (0-1) = 27,5
Jadi nilai Q3 adalah 27,5
Nilai Q4 = Nilai tertinggi (T), Jadi Q4 =36

Tabel Keterampilan Guru
Skor yang diperoleh

Kriteria

Nilai

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

18 ≤ skor < 27,5

Baik

B

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

C

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

D

Jumlah skor = …………………… Kriteria……………………..

Semarang,.............................2015
Kolaborator,

(...………………………….......)
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Lampiran 4
PEDOMAN DALAM MENETAPKAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION BERBANTU MULTIMEDIA
Langkah
model

menggunakan
Team

Aktivitas Siswa

Assisted

Indikator Aktivitas Siswa
dalam

pembelajaran

Individualization berbantu

melalui

multimedia

Assisted Individualization

(kegiatan

siswa)

model

Team

berbantu multimedia

1.) Siswa

mengamati 1) Aktivitas visual

saat

1) Mengamati guru saat

guru

(visual activities),

membuka

menyampaikan tujuan

seperti membaca,

(Aktivitas

pembelajaran

memerhatikan

mendengarkan

gambar

aktivitas mental)

dan

motivasi.
2.) Siswa

mengerjakan

pre-test

yang

diberikan oleh guru.
3.) Siswa

demonstrasi,percoba

pelajaran

dan

2) Mengamati media yang

an, pekerjaan orang

ditampilkan (Aktivitas

lain.

visual)

mengamati 2) Aktivitas lisan (oral

3) Menjawab pertanyaan

tayangan

yang

activities), seperti

yang

ditampilkan

oleh

menyatakan,

guru (Aktivitas mental)

guru.

merumuskan,

4.) Siswa memposisikan
diri

ke

dalam

kelompok.
5.) Siswa

mengamati

diberikan

4) Berkelompok
pengelompokan

saran,

dibuat guru (Aktivitas

mengeluarkan

motor)

pendapat,

5) Mendengarkan

mengadakan

menyimak

guru.

wawancara, diskusi,

materi

instrupsi.

(Aktivitas

menciptakan

sesuai

bertanya, memberi

penjelasan materi dari

6.) Siswa

oleh

persepsi

bahwa 3) Aktivitas

keberhasilan

setiap

mendengarkan

yang

dan

penjelasan
dari

guru

mendengarkan)
6) Melaksanakan diskusi

223

Langkah
model

menggunakan
Team

Aktivitas Siswa

Assisted

Indikator Aktivitas Siswa
dalam

pembelajaran

Individualization berbantu

melalui

multimedia

Assisted Individualization

(kegiatan

siswa)

model

berbantu multimedia

siswa ditentukan oleh

(listening activities),

kelompok

keberhasilan

seperti

lisan

kelompok.

mendengarkan

mental)

7.) Siswa
LKS

Team

(Aktivitas

dan

aktivitas

mengerjakan

uraian, percakapan,

yang

diskusi, musik,

yang

pidato.

guru (Aktivitas menulis

telah

dibagikan oleh guru

dengan diskusi secara 4) Aktivitas menulis
berkelompok.

(writing activities),

8.) Siswa

7) Mengerjakan

tugas

diberikan

oleh

dan aktivitas mental)
8) Mempresentasikan

seperti misalnya

hasil diskusi ke depan

mempresentasikan

menulis cerita,

kelas dan menjawab

hasil

karangan, laporan,

kuis

angket, menyalin,

(Aktivitas

mengerjakan tes.

aktivitas emosional)

pekerjaan

kelompok.
9.) Siswa menjawab kuis
dari guru.

5) Aktivitas motor

10.) Kelompok

dari

guru

lisan

dan

9) Menyimpulkan materi

yang

(motor activities),

bersama

cemerlang menerima

seperti melakukan

mengerjakan

penghargaan

percobaan,

(Aktivitas mental dan

membuat

aktivitas menulis)

dari

guru.
11.) Siswa

mengamati

konstruksi, model

penjelasan materi dari

mereparasi,

guru.

bermain, berkebun,

12.) Siswa

mengerjakan

evaluasi
diberikan guru.

beternak.

yang 6) Aktivitas mental
(mental activities),
seperti
menanggapi,

guru

dan

evaluasi
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Langkah
model

menggunakan
Team

Aktivitas Siswa

Assisted

Indikator Aktivitas Siswa
dalam

pembelajaran

Individualization berbantu

melalui

multimedia

Assisted Individualization

(kegiatan

siswa)

model

berbantu multimedia
mengingat,memeca
hkan soal,
menganalisis,
melihat
hubungan,mengamb
il keputusan.
7) Aktivitas emosional
(emotion activities)
,seperti menaruh
minat, merasa
bosan, gembira,
bersemangat,
bergairah, berani,
tenang, gugup.

Team
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Lampiran 5
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus....

Nama Siswa

: …………………

Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IVB/ 2

Konsep

: Globalisasi

Hari/Tanggal

: …………………………………………

Petunjuk

:

1. Bacalah 9 indikator aktivitas siswa!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Cek” sesuai dengan deskriptor yang
tampak!
4. Berilah skor pada setiap indikator !
5. Kriteria Penilaian:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak
d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman 2012: 101)

No
1.

Indikator
Mengamati
saat

Deskriptor
guru 1. Memperhatikan apersepsi dari

membuka

guru

pelajaran (Aktivitas 2. Menyimak penyampaian tujuan
mendengarkan dan
aktivitas mental)

pembelajaran dari guru
3. Memperhatikan motivasi dari

Cek (√)

Jumlah
skor
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guru
4. Mengerjakan pre-test berupa
soal tertulis
2.

Mengamati media 1. Bersikap
yang

ditampilkan

(Aktivitas visual)

tenang

menyiapkan
tayangan

saat

guru

multimedia
presentasi

Power

Point
2. Memperhatikan/

fokus

perhatian

pada

multimedia

tayangan

presentasi

Power

Point
3. Mengamati
tayangan

multimedia
presentasi

Power

Point sesuai bimbingan guru
4. Tertarik
tayangan

pada

multimedia

presentasi

Power

Point
3.

Menjawab
pertanyaan

1. Menjawab
yang

pertanyaan

yang

berkaitan dengan materi

diberikan oleh guru 2. Inisiatif menjawab pertanyaan
(Aktivitas mental)

tanpa ditunjuk oleh guru
3. Menggunakan

waktu

yang

cukup singkat untuk berpikir
menjawab pertanyaan
4. Berinteraksi dengan guru
4.

Berkelompok

1. Berkelompok

sesuai

pengelompokan

pengelompokan

guru

sesuai

daftar

yang

dibuat
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yang dibuat guru 2. Berkelompok
(Aktivitas motor)

anggota

dengan

jumlah

siswa

setiap

4-5

kelompok
3. Berkelompok secara heterogen
4. Duduk

secara

berkelompok

dengan teman sekelompok
5.

Mendengarkan dan 1. Memperhatikan
menyimak
penjelasan

penjelasan

materi sesuai dengan indikator
materi 2. Memperhatikan materi dalam

dari guru (Aktivitas

multimedia tayangan presentasi

mendengarkan)

Power Point
3. Merespon guru saat penjelasan
materi berlangsung
4. Tidak gaduh saat penjelasan
materi berlangsung

6.

Melaksanakan
diskusi

1. Bekerjasama

kelompok

mengerjakan tugas

(Aktivitas lisan dan 2. Berdiskusi
aktivitas mental)

dalam

kelompok

untuk

menyelesaikan tugas
3. Berkontribusi
penyelesaian

dalam
tugas

melalui

diskusi
4. Mengerjakan
pembagian

tugas
tugas

sesuai
dalam

kelompok diskusi
7.

Mengerjakan tugas 1. Mengerjakan
yang diberikan oleh
guru
menulis

(Aktivitas
dan

tugas

sesuai

perintah guru
2. Memperhatikan penjelasan guru
terkait

prosedur

pengerjaan
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aktivitas mental)

tugas
3. Mengerjakan semua soal yang
diberikan
4. Menyelesaikan

tugas

tepat

waktu
8.

Mempresentasikan
hasil

diskusi

depan

kelas

ke

1. Mempresentasikan hasil diskusi
dengan suara yang lantang

dan 2. Hasil diskusi yang disampaikan

menjawab kuis dari

sesuai dengan jawaban yang

guru

benar

(Aktivitas

lisan dan aktivitas 3. Memperhatikan saat kelompok
emosional)

lain

mempresentasikan

hasil

diskusi
4. Menjawab

kuis

dari

guru

dengan benar
9.

Menyimpulkan
materi

1. Bersama guru menyimpulkan

bersama

guru

dan 2. Mengerjakan evaluasi

mengerjakan

3. Mengumpulkan evaluasi yang

evaluasi (Aktivitas
mental

materi yang telah dipelajari

dan

aktivitas menulis)

telah dikerjakan dengan tepat
waktu
4. Memperhatikan

guru

saat

memberitahukan materi yang
akan

dipelajarai

berikutnya
Jumlah skor

pertemuan
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Keterangan:
Skor tertinggi (T)

: 36

Skor terendah (R)

: 0

Banyaknya skor (n)

:?

n = (T-R) + 1 = (36 - 0) + 1 = 37
Nilai Qi = letak Qi + (R-1)
Letak Q1 = (n+ 1) = (37+ 1) = 9,5
Nilai Q1 = letak Q1 + (R-1) = 9,5+ (0-1) = 8,5
Jadi nilai Q1 adalah 8,5
Letak Q2 = ( n + 1) = (37 + 1) = 19
Nilai Q2 = letak Q2 + (R-1) = 19 + (0-1) = 18
Jadi nilai Q2 adalah 18
Letak Q3= ( n + 1) = (37 + 1) = 28,5
Nilai Q3 = letak Q3 + (R-1) = 28,5 + (0-1) = 27,5
Jadi nilai Q3 adalah 27,5
Nilai Q4 = Nilai tertinggi (T), Jadi Q4 =36

Tabel Aktivitas Siswa
Skor yang diperoleh

Kriteria

Nilai

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

18 ≤ skor < 27,5

Baik

B

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

C

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

D

Jumlah skor = …………………… Kriteria……………………..

Semarang,.............................2015
Observer,

(...………………………….......)
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Lampiran 6
CATATAN LAPANGAN
DALAM PROSES PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM
ASSISTED INDIVIDUALIZATION BERBANTU MULTIMEDIA PADA
SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 03 KOTA SEMARANG
Siklus

:

Kelas / Semester

: IVB/2

Hari/tanggal

:

Subjek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran PKn melalui model
Team Assisted Individualization berbantu multimedia!

Catatan

:

............................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..........................................

Peneliti

(...............)

231

Lampiran 7
PENGGALAN SILABUS
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas / Semester

: IV (empat) / 2 (dua)

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar

Indikator

4.1.1.

Materi Pokok

Menjelaskan 1. Pengertian
pengertian

globalisasi

globalisasi dan

ciri-cirinya

ciri-cirinya
4.1.2.

: 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lngkungannya

Menjelaskan
penyebab

2. Penyebab
terjadinya
globalisasi

Penilaian

Kegiatan
Pembelajaran

Jenis

Soal

Tes

Alokasi

Sumber Belajar

Instrumen

Waktu

Lisan

Pertanyaan

3 x 35 menit

mengerjakan pre an lisan

Tertulis

lisan

Iman

test

yang Pilihan

Nontes

Lembar

Triastuti.

diberikan

oleh Ganda

(observa

Soal

Pendidikan

si)

Evaluasi

Kewarganegaraan

Pedo-

Lembar

4:

man

pengamatan

kelas

1. Siswa

dan

Bentuk

Pertanya

guru
2. Siswa

Uraian

a. Cahyani, Agus Sugi
dan

2008.

Untuk

SD/MI

IV.

Jakarta:

terjadinya

berkelompok

globalisasi

dengan anggota pengama

Pusat

4-5 siswa

Departemen

4.1.3. Menunjukkan

tan

Asri

Perbukuan,

232

sikap

3. Siswa

Pendidikan Nasional

kerjasama

mengamati

b.

antarwarga

tayangan

yang

Ressi, Sunny Ummu

negara di era

ditampilkan oleh

Firdaus, dkk. 2008.

globalisasi

guru

Pendidikan

4. Siswa

Dewi, Kartika

Kewarganegaraan

mengerjakan

4: Untuk SD & MI

LKS yang telah

Kelas IV. Jakarta:

dibagikan

Pusat

guru

oleh

dengan

diskusi

secara

berkelompok
5. Siswa

Perbukuan,

Departemen
Pendidikan Nasional
c. Priyatna, Opih, M.
Riswanda,

dkk.

mempresentasik

2008.

an

Kewarganegaraan

hasil

pekerjaan

4:

kelompok

kelas

6. Siswa menjawab

kuis dari guru

Pendidikan

Untuk

SD/MI

IV.

Jakarta:

Pusat

Perbukuan,

Departemen
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7. Siswa

yang

berprestasi

Pendidikan Nasional
d. Widihastuti, Setiati

mendapat

dan

reward

Rahayuningsih.

8. Siswa

2009.

Fajar

Pendidikan

mengerjakan

Kewarganegaraan

evaluasi

: SD/ MI Kelas IV.

yang

diberikan guru

Jakarta:

Pusat

Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional
e. Winarno dan Mike
Kusumawati
2008.

.

Pendidikan

Kewarganegaraan
4: Untuk Sekolah
Dasar
Madrasah

dan
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Ibtidaiyah

Kelas

IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus I
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas

: IV (Empat)

Mata Pelajaran

: PKn

Semester

: 2 (dua)

Alokasi Waktu

: 3 jam pelajaran (3 x 35 menit)

Hari/ tanggal

: Rabu, 18 Maret 2015

A. Standar Kompetesi
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya

B. Kompetensi Dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya

C. Indikator
4.1.1. Menjelaskan pengertian globalisasi dan ciri-cirinya
4.1.2 .Menjelaskan penyebab terjadinya globalisasi
4.1.3. Menunjukkan sikap kerjasama antarwarga negara di era globalisasi

D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati tayangan presentasi Power Point siswa dapat menjelaskan
pengertian globalisasi dan ciri-cirinya dengan benar
2. Dengan mengamati tayangan presentasi Power Point siswa dapat menjelaskan
penyebab terjadinya globalisasi dengan benar
3. Dengan memainkan peran, siswa dapat menunjukkan sikap bekerjasama
antarwarga negara di era globalisasi dengan benar
Karakter yang diharapkan :
Kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin
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E. Materi Pokok
1. Pengertian dan ciri-ciri globalisasi
2. Penyebab terjadinya globalisasi
F. Alokasi Waktu
3 x 35 menit (1 x pertemuan)
G. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran : Team Assisted Individualization
Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan, bermain
peran
H. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal (± 5 menit)
a. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa “
Anak-anak, apakah hari ini kalian berangkat sendiri atau diantar oleh orang
tua? Jika diantar orang tua, naik apakah kalian? Tahukah kalian kemajuan alat
transportasi yang kalian naiki adalah salah satu penyebab globalisasi di
lingkungan kita?. Hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi”. (eksplorasi)
b. Guru menjelaskan rincian materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dilaksanakan (eksplorasi)
c. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kali ini
(eksplorasi)
d. Guru memotivasi siswa (eksplorasi)
2. Kegiatan Inti (± 85 menit)
a. Siswa mengerjakan pre test yang diberikan oleh guru (elaborasi)
b. Guru menampilkan tayangan presentasi multimedia berupa Power Point
(eksplorasi)
c. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru (elaborasi)
d. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5
siswa yang heterogen (eksplorasi)
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e. Guru menjelaskan materi pengertian, ciri-ciri, dan penyebab globalisasi secara
singkat (eksplorasi)
f. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
ditentukan oleh keberhasilan kelompok (eksplorasi)
g. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok (eksplorasi)
h. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru dengan diskusi secara
berkelompok (elaborasi)
i. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok (elaborasi)
j. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok (eksplorasi)
k. Guru memberikan tes kecil berupa kuis kepada siswa (eksplorasi)
l. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang cemerlang (konfirmasi)
3. Kegiatan akhir (± 15 menit)
a. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa (eksplorasi)
b. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru (elaborasi)
c. Guru memberikantahukan materi yang akan dibahas pada pertemuan
berikutnya (konfirmasi)

I. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
1. Media Pembelajaran:
a. LCD,
b. Laptop,
c. Multimedia berupa tayangan presentasi Power Point
d. Speaker
2. Sumber Belajar
a. Cahyani,

Agus

Sugi

Iman

dan

Asri

Triastuti.

2008.

Pendidikan

Kewarganegaraan 4: Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional
b. Dewi, Kartika Ressi, Sunny Ummu Firdaus, dkk. 2008. Pendidikan
Kewarganegaraan 4: Untuk SD & MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional
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c. Priyatna, Opih, M. Riswanda, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4:
Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional
d. Widihastuti,

Setiati

dan

Fajar

Rahayuningsih.

2009.

Pendidikan

Kewarganegaraan: SD/ MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional
e. Winarno dan Mike Kusumawati . 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4:
Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

J. Penilaian
1. Prosedur Tes
a. Tes awal : tes tertulis sebelum pembelajaran
b. Tes dalam proses : tes lisan saat pembelajaran dan tes tertulis di akhir
pembelajaran
2. Jenis Tes
a. Tes lisan : pertanyaan lisan
b. Tes tertulis : soal evaluasi
3. Bentuk Soal
a. Pertanyaan Lisan
b. Pilihan ganda
c. Uraian

Semarang, 18 Maret 2015
Kolaborator

Peneliti

Asnawi, S. Pd.

Ayu Fatimah Cahyaningtyas

NIP. 19550505 198201 1 007

NIM. 1401411371
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MATERI AJAR
1. Pengertian Globalisasi
Globalisasi belum memiliki arti yang pasti. Untuk mengartikannya
tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai
suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa
seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain.
Anggapan yang ada selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses
globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus
identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau daerah akan tersisih oleh kekuatan
budaya besar atau kekuatan budaya global. Globalisasi adalah penyebaran unsurunsur kebudayaan baru, terutama mengenai informasi yang menyebar ke seluruh
penjuru dunia melalui media cetak dan elektronik. Globalisasi terjadi akibat
kemajuan ilmu pengetahuan di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi.
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan tersebut, satu peristiwa di satu tempat akan
dengan mudah diketahui saat itu juga di tempat yang lain, yang jaraknya terpisah
ribuan kilometer jauhnya.
Globalisasi disebut zaman informasi. Informasi adalah berita atau kabar.
Sekarang kita begitu mudah untuk mendapatkan berbagai macam informasi.
Informasi bisa kita dapatkan dari media cetak maupun media elektronik.
Informasi atau berita di zaman sekarang ini merupakan salah satu kebutuhan
pokok kita. Hidup tanpa informasi yang cukup, ibarat berjalan di kegelapan,
meraba-raba ke sana ke mari. Sebagai pelajar tugasmu adalah belajar. Belajar
adalah proses mencari dan menimba ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu
adalah informasi. Oleh karena itu, belajarlah dengan giat dan tekun agar kamu
memperoleh berbagai informasi. Dengan memiliki banyak informasi, kamu akan
menjadi anak yang pintar. Menurut Alvin Toffler, suatu negara yang menguasai
informasi akan menguasai dunia. Jadi, orang yang ketinggalan informasi akan
menjadi orang yang tersingkirkan.
2. Ciri-ciri Globalisasi
Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya
globalisasi di dunia.
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a. Adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain
terutama di bidang ekonomi.
b. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup.
c. Berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan
internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya.
d. Peningkatan interaksi kultural (kebudayaan) melalui perkembangan media
massa (terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional).
3. Penyebab Globalisasi
Adanya globalisasi disebabkan oleh:
a. Kemajuan sarana transportasi.
b. Kemajuan sarana komunikasi dan informasi.
a. Kemajuan Sarana Transportasi
Zaman sekarang orang
mudah sekali bepergian dari satu
tempat ke tempat lain. Jarak yang
jauh bisa ditempuh dalam waktu
relatif sedikit. Apabila dulu orang
harus menempuh waktu berharihari bahkan berbulan-bulan maka sekarang hanya dengan hitungan jam. Hal ini
dikarenakan adanya berbagai sarana transportasi yang semakin maju. Ada
transportasi darat, air, dan udara. Kemajuan sarana transportasi memudahkan
orang untuk bepergian, mengunjungi satu tempat ke tempat lain. Dapatkan kalian
memberi contoh sarana transportasi itu? Sarana transportasi tidak hanya untuk
orang, tetapi juga dapat untuk membawa dan memindahkan berbagai barang.
Berbagai produk hasil pertanian, perdagangan, industri, dan sebagainya diangkut
melalui sarana transportasi ini. Hal ini mempercepat perpindahan dan persebaran
barang-barang yang akan dijual.
Kemajuan sarana transportasi
telah memudahkan dan mempercepat
perpindahan baik orang maupun barang.
Perpindahan orang dan barang tidak
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hanya terjadi di dalam negara. Perpindahan sekarang ini telah melampui batasbatas negara. Orang bisa berpindah dari satu negara ke negara lain. Demikian pula
barang dapat ke luar masuk dari suatu negara ke negara lain.
Orang dari banyak negara dapat saling bertemu. Kita banyak sekali
menemukan orang asing di Indonesia. Ada yang bekerja, berjualan, atau hanya
ingin berwisata. Bahkan kita bisa berkenalan dengan mereka.
Barang-barang dari luar negeri atau barang impor juga banyak masuk ke
negara kita. Demikian juga barang Indonesia juga dijual ke luar negeri. Semuanya
itu adalah karena sarana transportasi. Kemajuan sarana transportasi telah
mempercepat globalisasi.
b. Kemajuan Sarana Komunikasi dan Informasi
Apakah kalian pernah menelepon saudaramu? Misalnya, ingin berkunjung
atau memberitahukan suatu hal? Di kota-kota besar sarana telepon banyak sekali
kita temukan. Akan tetapi, di desa atau daerah terpencil masih sedikit.
Sekarang orang tidak perlu bertatap muka untuk menyatakan sesuatu.
Orang cukup menggunakan telepon atau sarana komunikasi lainnya. Jarak yang
jauh tidak menjadi masalah. Bahkan antarnegara sudah bisa dijangkau dengan
sarana komunikasi.
Sarana komunikasi sekarang ini semakin maju dan canggih. Sarana komunikasi
mam pu memperpendek jarak dan waktu. Pada zaman dulu orang berkomunikasi
melalui sarana-sarana komunikasi yang sederhana. Contoh alat komunikasi
sederhana adalah kentongan, membakar api, asap, kurir, memakai burung,
tepukan tangan, auman, gong, bedug, peluit, kibaran bendera, dan sebagainya.
Sarana komunikasi zaman sekarang semakin maju.
Contohnya: telepon, telegrap, radio panggil, telepon seluler,
handphone.

Dengan

sarana

ini

orang

mudah

sekali

berhubungan. Orang dengan mudah dapat saling berkenalan,
memperkenalkan barang, menjual barang, memperkenalkan
jasa, dan sebagainya. Kemajuan komunikasi mempercepat
globalisasi. Apakah kalian sering melihat berita di televisi?
Berita di televisi menghadirkan berbagai ragam peristiwa. Ada
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peristiwa kejahatan, kecelakaan, perang, bencana alam, dan sebagainya. Berbagai
peristiwa itu dengan mudah dapat kalian ikuti, lihat, dan dengarkan. Kalian tidak
perlu mengunjungi tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kalian cukup mendengar
dan melihatnya dari televisi.
Televisi adalah salah satu media atau sarana informasi. Kemajuan sarana
informasi telah menjadikan orang bisa mendengar, melihat, dan mengetahui
berbagai ragam peristiwa dan kejadian. Kejadian itu tidak hanya di sekitar kita,
tetapi juga berbagai peristiwa di dunia. Media informasi lain adalah surat kabar
atau media cetak lainnya dan radio. Dewasa ini ada sarana informasi yang canggih
yaitu internet. Internet sangat memudahkan orang mencari berbagai ragam berita.
Media internet juga dapat digunakan untuk mengirim berita, pesan serta untuk
meminta berita dan pesan dari orang lain. Media internet sekarang ini sudah mulai
dipasarkan ke mana-mana. Di sekolah, perkantoran, hotel, dan tempat-tempat
pertemuan sudah dipasang internet. Dengan internet, kita akan banyak
mendapatkan pengetahuan. Internet juga bisa dijadikan sarana belajar. Kemajuan
media informasi telah mempercepat globalisasi. Sekarang kalian telah mengetahui
bahwa globalisasi digerakkan oleh kemajuan yang pesat dalam bidang transportasi
dan komunikasi informasi. Transportasi memudahkan orang dan barang berpindah
tempat. Komunikasi dan informasi memudahkan orang berhubungan dan
mengenal beragam peristiwa.
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MEDIA PEMBELAJARAN
Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lngkungannya
Media

1. Slide Presentasi Power Point

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9
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Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18
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Slide 19

Slide 20

Slide 22

Slide 23

2. Laptop

3. LCD

Slide 21

4. Speaker
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PRE-TEST
Siklus 1
Nama

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

No. Absen

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

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c, dan
d yang dianggap tepat!
1. Globalisasi artinya ....
a. menyeluruh
b. mendunia
c. menyebar
d. melebar
2. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat
mulai menganut . . . .
a. gaya hidup masa kini

c. gaya hidup modern

b. gaya hidup serba canggih d. gaya hidup kekinian
3. Sarana komunikasi zaman sekarang semakin maju, contohnya yaitu . . . .
a. telepon

c. surat

b. pos

d. komputer

4. Globalisasi terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang ....
a. transmigrasi, komunikasi, dan informasi
b. transportasi, komunikasi, dan informasi
c. transportasi, komunikasi, dan irigasi
d. transportasi, komputer, dan internasional
5. Berikut ini adalah sarana komunikasi, kecuali ....
a. komputer

c. e-mail

b. handphone

d. faksimili

6. Berikut ini adalah media informasi cetak, kecuali ....
a. majalah

c. e-mail

b. buku-buku

d. surat kabar

7. Sarana transportasi berikut ini adalah sarana transportasi di laut, yaitu . . . .
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a. rakit

c. becak air

b. sampan

d. speedboat

8. Orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal ini
menunjukkan pengaruh globalisasi di bidang . . . .
a. berita

c. wacana

b. komunikasi

d. internet

9. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain dapat
memanfaatkan teknologi . . . .
a. internet

c. informasi searah

b. komunikasi jarak dekat

d. telekomunikasi

10. Orang mudah berkunjung ke suatu tempat meski jaraknya sangat jauh. Hal
ini karena kemajuan di bidang . . . .
a. transportasi

c. informasi

b. komunikasi

d. transmisi

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!
1. Jelaskan pengertian globalisasi!
2. Jelaskan ciri-ciri globalisasi!
3. Jelaskan penyebab terjadinya globalisasi!
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KUNCI JAWABAN PRE-TEST I
A. PILIHAN GANDA
1. B

6. C

2. C

7. D

3. A

8. B

4. B

9. D

5. A

10. A

B. URAIAN
1. Globalisasi adalah suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah
yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat
satu sama lain.
2. Ciri-ciri globalisasi:
a. Adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara
lain terutama di bidang ekonomi.
b. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan
hidup.
c. Berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit,
dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian
cepatnya.
d. Peningkatan interaksi kultural (kebudayaan) melalui perkembangan
media massa (terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga
internasional).
3. Adanya globalisasi disebabkan oleh:
a. Kemajuan sarana transportasi.
b. Kemajuan sarana komunikasi dan informasi.
Skor Penilaian:
Pre-test 1
A. B x 1
= 10
B. B x 5
= 15 +
Jumlah
= 25
Nilai

=

x 100
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Nama kelompok
Anggota kelompok

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

LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas / Semester

: IV/ 2

Hari/Tanggal

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

Mata Pelajaran

: PKn

Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lngkungannya

Petunjuk Umum:
1. Tuliskan nama anggota kelompok mu!
2. Kerjakan tugas ini dengan baik !
3. Diskusikan dengan anggota kelompok mu!
4. Gunakan sumber belajar yang kamu miliki! Jika ada kesulitan tanyakan kepada
gurumu !
5. Buat laporan diskusi dalam LKS dan buku catatan masing-masing!

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu!
1. Apa penyebab globalisasi?
Jawaban:
.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Apa sajakah aneka produk global atau produk luar negeri yang ada di sekitar tempat
tinggal kalian?
No.

Nama produk
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Kisi-kisi Soal
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua)
Standar Kompetensi: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Kognitif
Kompetensi Dasar

4.1

Memberikan

Indikator

contoh 4.1.1

sederhana

pengaruh

globalisasi

di

Menjelaskan

Kognitif
C2

Bentuk
Soal
Pilihan

1

Sedang

2

Sukar

Pilihan

4

Sedang

ganda

5

Sukar

6,7,8,9

Sedang

10

Mudah

3

Sedang

dan ciri-cirinya

Uraian

lingkungannya

terjadinya globalisasi

Kesulitan
Mudah

ganda

C2

Tingkat

1,2,3

pengertian globalisasi

4.1.2 Menjelaskan penyebab

No. Soal

Uraian

Psikomotorik

Afektif

Mudah
4.1.3. Menunjukkan sikap

Pedoman

Pengamatan
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kerjasama antarwarga

pengama

negara

tan

globalisasi

di

era
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SOAL EVALUASI
Siklus I
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas / Semester : IVB/ 2
Hari/Tanggal

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

Mata Pelajaran

: PKn

Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lngkungannya

Nama

:

No. Absen

:

A.

Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c,

dan d yang dianggap tepat!
1. Globalisasi artinya ....
a. menyeluruh
b. mendunia
c. menyebar
d. melebar
2. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai
menganut . . . .
a. gaya hidup masa kini

c. gaya hidup modern

b. gaya hidup serba canggih

d. gaya hidup kekinian

3. Sarana komunikasi zaman sekarang semakin maju, contohnya yaitu . . . .
a. telepon

c. surat

b. pos

d. komputer

4. Globalisasi terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
....
a. transmigrasi, komunikasi, dan informasi
b. transportasi, komunikasi, dan informasi
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c. transportasi, komunikasi, dan irigasi
d. transportasi, komputer, dan internasional
5. Berikut ini adalah sarana komunikasi, kecuali ....
a. komputer

c. e-mail

b. handphone

d. faksimili

6. Berikut ini adalah media informasi cetak, kecuali ....
a. majalah

c. e-mail

b. buku-buku

d. surat kabar

7. Sarana transportasi berikut ini adalah sarana transportasi di laut, yaitu . . . .
a. rakit

c. becak air

b. sampan

d. speedboat

8. Orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal ini menunjukkan
pengaruh globalisasi di bidang . . . .
a. berita

c. wacana

b. komunikasi

d. internet

9. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain dapat
memanfaatkan teknologi . . . .
a. internet

c. informasi searah

b. komunikasi jarak dekat

d. telekomunikasi

10. Orang mudah berkunjung ke suatu tempat meski jaraknya sangat jauh. Hal ini
karena kemajuan di bidang . . . .
a. transportasi

c. informasi

b. komunikasi

d. transmisi

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!
1. Jelaskan pengertian globalisasi!
2. Jelaskan ciri-ciri globalisasi!
3. Jelaskan penyebab terjadinya globalisasi!
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
A. PILIHAN GANDA
1. B

6. C

2. C

7. D

3. A

8. B

4. B

9. D

5. A

10. A

B. URAIAN
1. Globalisasi adalah suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah
yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu
sama lain.
2. Ciri-ciri globalisasi:
a. Adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain
terutama di bidang ekonomi.
b. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup.
c. Berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan
internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya.
d. Peningkatan interaksi kultural (kebudayaan) melalui perkembangan media
massa (terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional).
3. Adanya globalisasi disebabkan oleh:
a. Kemajuan sarana transportasi.
b. Kemajuan sarana komunikasi dan informasi..

Skor Penilaian:
Evaluasi
A. B x 1

= 10

B. B x 5

= 15 +

Jumlah

= 25

Nilai

=

x 100
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Instrumen Penilaian Ketercapaian Karakter Siswa
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Siklus I
Nama Siswa

: …………………

Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IVB/ 2

Konsep

: Globalisasi

Hari/Tanggal

: Rabu, 18 Maret 2015

Petunjuk

:

1. Bacalah 3 indikator karakter siswa!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang
tampak!
4. Berilah skor pada setiap indikator !
5. Kriteria Penilaian:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak
d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman 2012: 101)

No
1.

Indikator
Kerjasama

Deskriptor
1. Melaksanakan tugas secara
kompak
2. Tidak mendominasi

Cek (√)

Jumlah
skor
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penyelesaian tugas
3. Berontribusi dalam diskusi
kelompok
4. Saling membantu dalam
menyelesaikan tugas
2.

Bertanggung jawab

1. Mengerjakan tugas atau soal
sesuai perintah
2. Ikut

mencari

solusi

atau

jawaban
3. Semua

anggota

kelompok

berpartisipasi

dalam

menyelesaikan tugas
4. Mempresentasikan hasil diskusi
3.

Disiplin

1. Masuk ke ruang kelas tepat
waktu
2. Mengikuti pembelajaran dengan
baik
3. Menyelesaikan

tugas

atau

pekerjaan sesuai waktu yang
telah ditentukan
4. Duduk di kelompok masingmasing
Jumlah skor

Keterangan:
Skor tertinggi (T)

: 12

Skor terendah (R)

: 0

Banyaknya skor (n)

:?

n = (T-R) + 1 = (12 - 0) + 1 = 13
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Nilai Qi = letak Qi + (R-1)
Letak Q1 = (n+ 1) = (13+ 1) = 3,5
Nilai Q1 = letak Q1 + (R-1) = 3,5+ (0-1) = 2,5
Jadi nilai Q1 adalah 2,5
Letak Q2 = ( n + 1) = (13 + 1) = 7
Nilai Q2 = letak Q2 + (R-1) = 7 + (0-1) = 6
Jadi nilai Q2 adalah 6
Letak Q3= ( n + 1) = (13 + 1) = 10,5
Nilai Q3 = letak Q3 + (R-1) = 10,5 + (0-1) = 9,5
Jadi nilai Q3 adalah 9,5
Nilai Q4 = Nilai tertinggi (T), Jadi Q4 = 12

Tabel Karakter Siswa
Skor yang diperoleh

Kriteria

Nilai

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat baik

A

6 ≤ skor < 9,5

Baik

B

2,5 ≤ skor < 6

Cukup

C

0 ≤ skor < 2,5

Kurang

D

Jumlah skor = …………………… Kriteria……………………..

Semarang, 18 Maret 2015
Peneliti,

(...………………………….......)
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Lampiran 8

PENGGALAN SILABUS
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas / Semester

: IV (empat) / 2 (dua)

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar

: 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lngkungannya

Indikator

4.1.4.

Materi Pokok

Menyebutkan 1. Contoh

Penilaian

Kegiatan
Pembelajaran
1. Siswa

Bentuk

Jenis

Soal

Tes

Pilihan

Alokasi
Instrumen

Lisan

Lembar

Waktu
3 x 35 menit

Sumber Belajar

a. Cahyani,

Agus

contoh

sederhana

mengerjakan pre Ganda

Tertulis

Soal

Sugi Iman dan Asri

sederhana

pengaruh

test

yang Uraian

Nontes

Evaluasi

Triastuti.

pengaruh

globalisasi di

diberikan

oleh Pedo-

(observa

Lembar

Pendidikan

lingkungan

guru

si)

pengamatan

Kewarganegaraan

globalisasi

di

lingkungan
sekitar
4.1.5. Mengemukakan
dampak positif

sekitar
2. Dampak positif

2. Siswa

berkelompok

man

2008.

pengama

4: Untuk SD/MI

tan

kelas IV. Jakarta:

dan negatif dari

dengan anggota

Pusat

Perbukuan,

globalisasi

4-5 siswa

Departemen
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dan negatif dari
globalisasi
4.1.6.

Menunjukkan
sikap

disiplin

sebagai contoh
dampak

3. Siswa

Pendidikan

mengamati
tayangan

Nasional
yang

b. Dewi,

Kartika

ditampilkan oleh

Ressi,

Sunny

guru

Ummu

4. Siswa

Firdaus,

dkk.

2008.

globalisasi dari

mengerjakan

Pendidikan

budaya asing

LKS yang telah

Kewarganegaraan

dibagikan

oleh

4: Untuk SD & MI

dengan

Kelas IV. Jakarta:

guru
diskusi

secara

berkelompok
5. Siswa

Perbukuan,

Departemen
Pendidikan

mempresentasik
an

Pusat

hasil

Nasional
c. Priyatna, Opih, M.

pekerjaan

Riswanda,

kelompok

2008.

dkk.

Pendidikan

6. Siswa menjawab

Kewarganegaraan

kuis dari guru

4: Untuk SD/MI
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7. Siswa

yang

kelas IV. Jakarta:

berprestasi

Pusat

mendapat

Departemen

reward

Pendidikan

8. Siswa

Nasional

mengerjakan
evaluasi

Perbukuan,

yang

diberikan guru

d. Widihastuti, Setiati
dan

Fajar

Rahayuningsih.
2009.

Pendidikan

Kewarganegaraan
: SD/ MI Kelas IV.
Jakarta:

Pusat

Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional
e. Winarno dan Mike
Kusumawati
2008.

.

Pendidikan
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Kewarganegaraan
4: Untuk Sekolah
Dasar

dan

Madrasah
Ibtidaiyah

Kelas

IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus II

Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas

: IV (Empat)

Mata Pelajaran

: PKn

Semester

: 2 (dua)

Alokasi Waktu

: 3 jam pelajaran (3 x 35 menit)

Hari/ tanggal

: Rabu, 25 Maret 2015

A. Standar Kompetesi
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya

B. Kompetensi Dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya

C. Indikator
4.1.4. Menyebutkan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar
4.1.5. Mengemukakan dampak positif dan negatif dari globalisasi
4.1.6. Menunjukkan sikap disiplin sebagai contoh dampak globalisasi dari budaya
asing

D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati tayangan presentasi Power Point siswa dapat menyebutkan
contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar dengan benar
2. Dengan mengamati

tayangan presentasi

Power Point

siswa dapat

mengemukakan dampak positif dan negatif dari globalisasi dengan benar
3. Dengan memainkan peran, siswa dapat menunjukkan sikap disiplin sebagai
contoh dampak globalisasi dari budaya asing dengan benar.
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Karakter yang diharapkan :
Kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin
E. Materi Pelajaran
1. Contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar
2. Dampak positif dan negatif dari globalisasi
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran

: Team Assisted Individualization

Metode pembelajaran

: diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan,

bermain peran
G. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal (± 5 menit)
a. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa “
Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu?
Minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, dan contoh
globalisasi. Tahukah kalian dampak globalisasi di lingkungan kita?. Hari ini
kita akan belajar mengenai contoh dan dampak globalisasi di lingkungan”.
(eksplorasi)
b. Guru menjelaskan rincian materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dilaksanakan (eksplorasi)
c. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kali ini
(eksplorasi)
d. Guru memotivasi siswa (eksplorasi)
2. Kegiatan Inti (± 85 menit)
a. Siswa mengerjakan pre test yang diberikan oleh guru (elaborasi)
b. Guru menampilkan tayangan presentasi multimedia berupa Power Point
(eksplorasi)
c. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru (elaborasi)
d. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5
siswa yang heterogen (eksplorasi)
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e. Guru menjelaskan materi contoh dan dampak globalisasi di lingkungan sekitar
secara singkat (eksplorasi)
f. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
ditentukan oleh keberhasilan kelompok (eksplorasi)
g. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok (eksplorasi)
h. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru dengan diskusi secara
berkelompok (elaborasi)
i. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok (elaborasi)
j. Guru memberikan tes kecil berupa kuis kepada siswa (eksplorasi)
k. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang cemerlang (konfirmasi)
3. Kegiatan akhir (± 15 menit)
a. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa (eksplorasi)
b. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru (elaborasi)
c. Guru memberikan pekerjaan rumah dan menberitahu materi yang akan dibahas
pertemuan berikutnya (konfirmasi)

H. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
1. Media Pembelajaran:
a. LCD,
b. Laptop,
c. Multimedia berupa tayangan presentasi Power Point
d. Speaker
2. Sumber Belajar
a. Cahyani,

Agus

Sugi

Iman

dan

Asri

Triastuti.

2008.

Pendidikan

Kewarganegaraan 4: Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional
b. Dewi, Kartika Ressi, Sunny Ummu Firdaus, dkk. 2008. Pendidikan
Kewarganegaraan 4: Untuk SD & MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional
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c. Priyatna, Opih, M. Riswanda, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4:
Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional
d. Widihastuti,

Setiati

dan

Fajar

Rahayuningsih.

2009.

Pendidikan

Kewarganegaraan: SD/ MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional
e. Winarno dan Mike Kusumawati . 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4:
Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

I. Penilaian
1. Prosedur Tes
a. Tes awal

: tes tertulis sebelum pembelajaran

b. Tes dalam proses : tes lisan saat pembelajaran dan tes tertulis di akhir
pembelajaran
2. Jenis Tes
a. Tes lisan : pertanyaan lisan
b. Tes tertulis : soal evaluasi
3. Bentuk Soal
a. Pertanyaan lisan
b. Pilihan ganda
c. Uraian

Semarang, 25 Maret 2015
Kolaborator

Peneliti

Asnawi, S. Pd.

Ayu Fatimah Cahyaningtyas

NIP. 19550505 198201 1 007

NIM. 1401411371
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MATERI AJAR
1. Contoh Pengaruh Globalisasi
Tanpa disadari budaya asing yang masuk ke Indonesia telah memengaruhi
perilaku masyarakat Indonesia. Berikut ini contoh pengaruh globalisasi di
lingkungan sekitar.
a. Gaya Hidup
Gaya hidup tradisional di zaman globalisasi ini sudah semakin berkurang
dan bahkan cenderung untuk ditinggalkan oleh masyarakat sekarang ini.
Masyarakat cenderung memilih menerapkan gaya hidup modern daripada gaya
hidup tradisional. Alasan mengapa masyarakat memilih gaya hidup modern
adalah karena semuanya serba mudah, cepat, dan ekonomis.
Selama ini, kita sudah terbiasa dengan prinsip “biar lambat asal selamat”.
Prinsip tersebut melambangkan bahwa kita belum mampu menghargai waktu
yang tepat dan optimal. Akibat globalisasi, gaya hidup masyarakat sudah mulai
berubah. Mereka sudah tahu betapa pentingnya waktu. Apabila kita membuangbuang waktu, maka akan mengalami kerugian, sebab waktu tidak bisa diputar
kembali.
Globalisasi juga berdampak buruk terhadap gaya hidup masyarakat.
Contohnya ada sebagian masyarakat kita meniru gaya hidup bangsa lain yang
tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, seperti mabuk-mabukan, suka
berpesta pora, berperilaku kasar serta kurang menghormati orang yang lebih tua.
Gaya hidup seperti itu harus kita jauhi karena tidak sesuai dengan norma-norma
yang berlaku di masyarakat.
b. Makanan
Makanan pokok bangsa Indonesia sebagian besar adalah nasi. Namun, ada
juga yang berasal dari jagung maupun sagu. Makanan pokok tersebut sebelum
disajikan harus diolah terlebih dahulu, dan proses pengolahannya membutuhkan
waktu yang lama. Dengan adanya globalisasi kebanyakan orang mulai cenderung
beralih mengonsumsi makanan yang cepat saji. Cepat saji maksudnya adalah
makanan yang singkat dalam penyajiannya dan tidak menunggu proses
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pemasakan yang lama. Makanan cepat saji biasa disebut fast food. Makanan cepat
saji sekarang banyak dan mudah sekali ditemui.
Di samping itu juga ada makanan yang pembungkusnya menggunakan
aluminium foil, biasanya makanan untuk anak-anak. Selain makanan juga ada
minuman dalam kaleng, sehingga mudah dan dapat langsung diminum. Contoh
makanan yang ada karena globalisasi: pizza, spagheti, burger, hot dog,
hamburger, sushi, steak, puyunghai, dan donat. Contoh minuman: banyak
bermunculan minuman isotonik.
Dengan adanya makanan cepat saji yang berasal dari luar negeri membuat
orang merasa bangga jika bisa memakannya. Karena jika memakannya berarti
disebut orang yang modern dan tidak ketinggalan zaman. Makanan cepat saji
tidak semuanya aman untuk kesehatan. Jika ingin menikmati makanan atau
minuman cepat saji, pilihlah jenis makanan atau minuman yang benar-benar aman
untuk kesehatan.
c. Pakaian
Pakaian merupakan bahan yang kita gunakan untuk menutup aurat dan
melindungi badan. Pakaian juga berfungsi untuk kesopanan. Pakaian yang dipakai
pada zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Pada zaman dahulu pakaian
sangat sederhana yang penting bisa digunakan untuk menutup aurat, melindungi
tubuh, serta menjaga kesopanan.
Pakaian digunakan sebagai trend, modelnya bermacam-macam. Negara
yang dianggap trend center pakaian adalah Prancis (Paris). Mode dari Paris
banyak ditiru oleh negara-negara di dunia. Misalnya model atau bentuk pakaian
sekarang ini kebanyakan pakaian minim dan terbuka, yang dianggap tidak sesuai
dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Contoh lain adalah baju jas yang
merupakan budaya bangsa barat sudah digunakan oleh
sebagian masyarakat kita pada acara-acara resmi atau resepsi. Begitu pula dengan
celana jeans dan T-shirt. Masyarakat kita sudah terbiasa menggunakannya dalam
kehidupan sehari-hari.
d. Komunikasi
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Komunikasi

juga

merupakan

contoh

pengaruh

dari

globalisasi.

Komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan orang lain. Komunikasi
dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dahulu komunikasi antara wilayah
menggunakan jasa pos yaitu surat yang sampainya bisa mencapai satu sampai dua
hari, kemudian berkembang dengan telepon rumah. Namun, sekarang ini di era
globalisasi jika akan berkomunikasi baik satu arah maupun dua arah dengan orang
lain yang berbeda wilayah sangat mudah, cepat, dan murah. Sarana yang
digunakan misalnya telepon kabel, telepon seluler, internet, e-mail, dan faksimile.
Dengan adanya alat komunikasi yang canggih kita dapat melakukan hubungan
dengan siapa saja di dunia ini.
Sekarang ini banyak ditemui warung-warung internet, maka orang akan
mudah mencari segala macam informasi yang ada di seluruh dunia. Adanya
telepon genggam merupakan alat komunikasi yang praktis, canggih, dan mudah
dibawa ke mana saja.
2. Pengaruh/ Dampak Globalisasi
Globalisasi memberi pengaruh yang banyak dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Pengaruh itu ada yang baik, tetapi ada juga yang buruk. Pengaruh atau
dampak baik itu antara lain:
a. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan karena banyaknya informasi yang
mudah didapat.
b. Memberi banyak pilihan produk yang akan dibeli masyarakat oleh karena
banyaknya barang yang masuk ke Indonesia.
c. Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam bidang komunikasi.
d. Orang menjadi mudah dan cepat dalam bertransportasi.
e. Perilaku orang menjadi cepat dan efisien.
f. Kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi.
g. Meningkatnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara.
h. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik.
i. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.
Globalisasi juga memberikan dampak atau pengaruh yang tidak baik bagi
masyarakat Indonesia. Pengaruh buruk dari globalisasi yang terjadi terutama
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menimpa orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kemajuan tersebut untuk
hal-hal yang baik.Pengaruh buruk itu antara lain:
a. Masyarakat Indonesia menjadi konsumtif karena banyak sekali barang dan
berbagai produk yang dijual.
b. Perilaku orang menjadi materialistis atau menyenangi hal-hal yang bersifat
kemewahan dan kebendaan.
c. Masuknya nilai budaya asing seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba,
kekerasan, dan lain-lain.
d. Lunturnya nilai-nilai kebersamaan berganti menjadi nilai-nilai individual.

271

MEDIA PEMBELAJARAN
Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lngkungannya
Media

1. Slide Presentasi Power Point

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9
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Slide 10

Slide 11

Slide 13

Slide 14

Slide 16

Slide 17

Slide 12

Slide 15

Slide 18
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Slide 19

Slide 20

Slide 22

Slide 21

Slide 23

Slide 24

Slide 25

2. Laptop

3. LCD

4. Speaker
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PRE-TEST
Siklus II
Nama

:

No. Absen

:

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c, dan
d yang dianggap tepat!
1. Penggunaan handphone adalah contoh pengaruh globalisasi di bidang . . . .
a. ekonomi

c. transportasi

b. komunikasi

d. informasi

2. Perilaku konsumtif adalah salah satu contoh pengaruh globalisasi di bidang .
...
a. teknologi

c. politik

b. gaya hidup dan pergaulan

d. ekonomi

3. Contoh budaya asing yang berguna untuk kemajuan bangsa Indonesia
adalah . . . .
a. materialistis

c. disiplin

b. konsumtif

d. individualistis

4. Pengaruh globalisasi di bidang makanan antara lain adalah . . . .
a. ayam goreng

c. nasi kuning

b. hamburger

d. rendang

5. Jenis pakaian yang ada karena globalisasi adalah . . . .
a. kebaya

c. jas

b. selendang

d. batik

6. Tyas di Jawa Tengah berbicara melalui telepon dengan Mutia di Aceh. Hal
ini bisa dilakukan karena adanya pengaruh globalisasi berupa . . . .
a. kecanggihan teknologi komunikasi
b. kecanggihan teknologi transportasi
c. kecanggihan teknologi informasi
d. kecanggihan teknologi transformasi
7. Aji menyaksikan siaran langsung pertandingan sepak bola Liga Inggris. Hal
ini bisa dilakukan karena adanya pengaruh globalisasi berupa . . . .
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a. kecanggihan teknologi transportasi
b. kecanggihan teknologi informasi
c. kecanggihan teknologi komunikasi
d. kebebasan untuk memperoleh informasi
8. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah . . . .
a. teknologi semakin canggih
b. dalam berkomunikasi semakin mudah dan cepat
c. mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif
d. teknologi transportasi semakin meningkat
9. Globalisasi akan menyebabkan kemiskinan dan kebodohan bagi mereka
yang ....
a. tidak siap

c. tak acuh

b. siap

d. tidak ada jawaban

10. Hal buruk dari tayangan iklan di televisi menyebabkan orang berperilaku
....
a. pemarah
b. malas bekerja
c. tidak mau ibadah
d. boros
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!
1. Sebutkan 3 contoh makanan yang ada karena pengaruh globaliasi!
2. Kemukakan 3 dampak buruk dari globalisasi!
3. Kemukakan 3 dampak positif/ manfaat dari globalisasi!
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KUNCI JAWABAN SOAL PRE-TEST
A. PILIHAN GANDA
1. B

6. A

2. B

7. B

3. C

8. C

4. B

9. A

5. C

10. D

B. URAIAN
1. Hamburger, sphagetti, pizza, hot dog, steak, sushi dan sebagainya.
2. Dampak buruk globalisasi adalah:
a. Masyarakat Indonesia menjadi konsumtif karena banyak sekali barang
dan berbagai produk yang dijual.
b. Perilaku orang menjadi materialistis atau menyenangi hal-hal yang
bersifat kemewahan dan kebendaan.
c. Masuknya nilai budaya asing seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan
narkoba, kekerasan, dan lain-lain.
d. Lunturnya nilai-nilai kebersamaan berganti menjadi nilai-nilai
individual.
3. Dampak baik globalisasi adalah:
a. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan karena banyaknya informasi
yang mudah didapat.
b. Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam bidang komunikasi.
c. Orang menjadi mudah dan cepat dalam bertransportasi.
d. Kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi.
Skor Penilaian:
Evaluasi
A. B x 1

= 10

B. B x 5

= 15 +

Jumlah

= 25

Nilai

=

x 100
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Nama kelompok
Anggota kelompok

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

LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas / Semester

: IV/ 2

Hari/Tanggal

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

Mata Pelajaran

: PKn

Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lngkungannya
Petunjuk Umum:
1. Tuliskan nama anggota kelompok mu!
2. Kerjakan tugas ini dengan baik !
3. Diskusikan dengan anggota kelompok mu!
4. Gunakan sumber belajar yang kamu miliki! Jika ada kesulitan tanyakan kepada
gurumu !
5. Buat laporan diskusi dalam LKS dan buku catatan masing-masing!
Diskusikan dengan teman satu kelompokmu!
1. Sebutkan pengaruh globalisasi di bidang telekomunikasi!
Jawaban:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................
........................................
2. Diskusikan dengan teman kelompokmu tentang pengaruh positif dan pengaruh
didaerahmu akibat globalisasi. Kumpulkan kepada gurumu.
No.
a.
b.
c.
d.
e.

Pengaruh Positif

Pengaruh Negatif
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Kisi-kisi Soal
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas / Semester

: IV (empat) / 2 (dua)

Standar Kompetensi: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.1

Indikator

Memberikan contoh 4.1.3 Menyebutkan contoh
sederhana
pengaruh
sederhana pengaruh
globalisasi
di
globalisasi
di
lingkungannya
lingkungan sekitar
4.1.4

Mengemukakan
dampak positif dan
negatif
dari
globalisasi

4.1.6. Menunjukkan sikap
disiplin
sebagai
contoh
dampak
globalisasi
dari
budaya asing

Kognitif
C1

C3

Uraian

1
2,3
4,5
1

Kognitif
Tingkat
Kesulitan
Mudah
Sedang
Mudah
Mudah

Pilihan
ganda
Uraian

6,7
8,9,10
2,3

Sukar
Sedang
Sedang

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

Pedoman
pengama
tan

No. Soal

Psikomotorik

Afektif

Pengamatan
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SOAL EVALUASI
Siklus II
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas / Semester

: IVB/ 2

Hari/Tanggal

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

Mata Pelajaran

: PKn

Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lngkungannya

Nama

:

No. Absen

:

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c, dan
d yang dianggap tepat!
1. Penggunaan handphone adalah contoh pengaruh globalisasi di bidang . . . .
a. ekonomi

c. transportasi

b. komunikasi

d. informasi

2. Perilaku konsumtif adalah salah satu contoh pengaruh globalisasi di
bidang . . . .
a. teknologi

c. politik

b. gaya hidup dan pergaulan d. ekonomi
3. Contoh budaya asing yang berguna untuk kemajuan bangsa Indonesia
adalah . . . .
a. materialistis

c. disiplin

b. konsumtif

d. individualistis

4. Pengaruh globalisasi di bidang makanan antara lain adalah . . . .
a. ayam goreng

c. nasi kuning

b. hamburger

d. rendang

5. Jenis pakaian yang ada karena globalisasi adalah . . . .
a. kebaya

c. jas

b. selendang

d. batik
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6. Tyas di Jawa Tengah berbicara melalui telepon dengan Mutia di Aceh. Hal
ini bisa dilakukan karena adanya pengaruh globalisasi berupa . . . .
a. kecanggihan teknologi komunikasi
b. kecanggihan teknologi transportasi
c. kecanggihan teknologi informasi
d. kecanggihan teknologi transformasi
7. Aji menyaksikan siaran langsung pertandingan sepak bola Liga Inggris.
Hal ini bisa dilakukan karena adanya pengaruh globalisasi berupa . . . .
a. kecanggihan teknologi transportasi
b. kecanggihan teknologi informasi
c. kecanggihan teknologi komunikasi
d. kebebasan untuk memperoleh informasi
8. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah . . . .
a. teknologi semakin canggih
b. dalam berkomunikasi semakin mudah dan cepat
c. mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif
d. teknologi transportasi semakin meningkat
9. Globalisasi akan menyebabkan kemiskinan dan kebodohan bagi mereka
yang ....
a. tidak siap

c. tak acuh

b. siap

d. tidak ada jawaban

10. Hal buruk dari tayangan iklan di televisi menyebabkan orang berperilaku
....
a. pemarah
b. malas bekerja
c. tidak mau ibadah
d. boros
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!
1. Sebutkan 3 contoh makanan yang ada karena pengaruh globaliasi!
2. Kemukakan 3 dampak buruk dari globalisasi!
3. Kemukakan 3 dampak positif/ manfaat dari globalisasi!
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
A. PILIHAN GANDA
1.

B

6.

A

2.

B

7.

B

3.

C

8.

C

4.

B

9.

A

5.

C

10. D

B. URAIAN
1. Hamburger, sphagetti, pizza, hot dog, steak, sushi dan sebagainya.
2. Dampak buruk globalisasi adalah:
a. Masyarakat Indonesia menjadi konsumtif karena banyak sekali barang
dan berbagai produk yang dijual.
b. Perilaku orang menjadi materialistis atau menyenangi hal-hal yang
bersifat kemewahan dan kebendaan.
c. Masuknya nilai budaya asing seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan
narkoba, kekerasan, dan lain-lain.
d. Lunturnya nilai-nilai kebersamaan berganti menjadi nilai-nilai individual.
3. Dampak baik globalisasi adalah:
a. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan karena banyaknya informasi
yang mudah didapat.
b. Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam bidang komunikasi.
c. Orang menjadi mudah dan cepat dalam bertransportasi.
d. Kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi.

Skor Penilaian:
Evaluasi
A. B x 1

= 10

B. B x 5

= 15 +

Jumlah

= 25

Nilai

=

x 100
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Instrumen Penilaian Ketercapaian Karakter Siswa
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Siklus II
Nama Siswa

: …………………

Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IVB/ 2

Konsep

: Globalisasi

Hari/Tanggal

: Rabu, 25 Maret 2015

Petunjuk

:

1. Bacalah 3 indikator karakter siswa!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang
tampak!
4. Berilah skor pada setiap indikator !
5. Kriteria Penilaian:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak
d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman 2012: 101)

No
1.

Indikator
Kerjasama

Deskriptor
1. Melaksanakan tugas secara
kompak
2. Tidak mendominasi
penyelesaian tugas

Cek (√)

Jumlah
skor
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3. Berontribusi dalam diskusi
kelompok
4. Saling membantu dalam
menyelesaikan tugas
2.

Bertanggung jawab 1. Mengerjakan tugas atau soal
sesuai perintah
2. Ikut

mencari

solusi

atau

jawaban
3. Semua

anggota

kelompok

berpartisipasi

dalam

menyelesaikan tugas
4. Mempresentasikan hasil diskusi
3.

Disiplin

1. Masuk ke ruang kelas tepat
waktu
2. Mengikuti pembelajaran dengan
baik
3. Menyelesaikan

tugas

atau

pekerjaan sesuai waktu yang
telah ditentukan
4. Duduk di kelompok masingmasing
Jumlah skor

Keterangan:
Skor tertinggi (T)

: 12

Skor terendah (R)

: 0

Banyaknya skor (n)

:?

n = (T-R) + 1 = (12 - 0) + 1 = 13
Nilai Qi = letak Qi + (R-1)
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Letak Q1 = (n+ 1) = (13+ 1) = 3,5
Nilai Q1 = letak Q1 + (R-1) = 3,5+ (0-1) = 2,5
Jadi nilai Q1 adalah 2,5
Letak Q2 = ( n + 1) = (13 + 1) = 7
Nilai Q2 = letak Q2 + (R-1) = 7 + (0-1) = 6
Jadi nilai Q2 adalah 6
Letak Q3= ( n + 1) = (13 + 1) = 10,5
Nilai Q3 = letak Q3 + (R-1) = 10,5 + (0-1) = 9,5
Jadi nilai Q3 adalah 9,5
Nilai Q4 = Nilai tertinggi (T), Jadi Q4 = 12

Tabel Karakter Siswa
Skor yang diperoleh

Kriteria

Nilai

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat baik

A

6 ≤ skor < 9,5

Baik

B

2,5 ≤ skor < 6

Cukup

C

0 ≤ skor < 2,5

Kurang

D

Jumlah skor = …………………… Kriteria……………………..

Semarang, 25 Maret 2015
Peneliti,

(...………………………….......)
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Lampiran 9
PENGGALAN SILABUS
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas / Semester

: IV (empat) / 2 (dua)

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar

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

Indikator
4.2.1

Menyebutkan 1.

Jenis

budaya 1. Siswa

contoh

yang

kebudayaan

ditampilkan

tradisional

dalam

dan

kebudayaan

modern

Indonesia
dengan benar
4.2.2

Materi Pokok

Menjelaskan
jenis budaya

Kegiatan
Pembelajaran

pernah

misi

Indonesia
2. Cara agar warga

Bentuk
Soal
Pilihan

mengerjakan pre Ganda

Penilaian
Jenis
Instrumen
Tes
Lembar
Lisan
Soal
Tertulis
Evaluasi

Alokasi
Waktu
3 x 35 menit

Sumber Belajar
a. Cahyani,

Sugi Iman dan Asri

test

yang Uraian

Triastuti.

diberikan

oleh

Pendidikan

guru
2. Siswa

Agus

2008.

Kewarganegaraan
4: Untuk SD/MI

berkelompok

kelas IV. Jakarta:

negara

dengan anggota

Pusat

Indonesia tetap

4-5 siswa

Departemen

Perbukuan,
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yang pernah

berpegang teguh 3. Siswa

Pendidikan

ditampilkan

pada

Nasional

dalam

Pancasila dalam

tayangan

yang

b. Dewi,

Kartika

era globalisasi

ditampilkan oleh

Ressi,

Sunny

guru

Ummu

misi

kebudayaan
Indonesia
4.2.3

Menjelaskan
cara

agar

ideologi

mengamati

4. Siswa

Firdaus,

dkk.

2008.

mengerjakan

Pendidikan

warga negara

LKS yang telah

Kewarganegaraan

Indonesia

dibagikan

oleh

4: Untuk SD & MI

tetap

guru

dengan

Kelas IV. Jakarta:

berpegang

diskusi

teguh

berkelompok

pada

ideologi

5. Siswa

Pancasila
dalam

secara

globalisasi
4.2.4. Menunjukkan
sikap
bertanggung-

an

Perbukuan,

Departemen
Pendidikan

mempresentasik
era

Pusat

hasil

Nasional
c. Priyatna, Opih, M.

pekerjaan

Riswanda,

kelompok

2008.

dkk.

Pendidikan

6. Siswa menjawab

Kewarganegaraan

kuis dari guru

4: Untuk SD/MI
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jawab

7. Siswa

yang

kelas IV. Jakarta:

sebagai

berprestasi

Pusat

wujud sikap

mendapat

Departemen

warga

reward

Pendidikan

Indonesia

8. Siswa

Perbukuan,

Nasional

terhadap

mengerjakan

budaya yang

evaluasi

dimiliki

diberikan guru

yang

d. Widihastuti, Setiati
dan

Fajar

Rahayuningsih.
2009.

Pendidikan

Kewarganegaraan
: SD/ MI Kelas IV.
Jakarta:

Pusat

Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional
e. Winarno dan Mike
Kusumawati
2008.

.

Pendidikan
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Kewarganegaraan
4: Untuk Sekolah
Dasar

dan

Madrasah
Ibtidaiyah

Kelas

IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus III

Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas

: IV (Empat)

Mata Pelajaran

: PKn

Semester

: II (dua)

Alokasi Waktu

: 3 jam pelajaran (3 x 35 menit)

Hari/ tanggal

: Rabu, 1 April 2015

A. Standar Kompetesi
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya

B. Kompetensi Dasar
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan internasional

C. Indikator
4.2.1 Menyebutkan contoh kebudayaan tradisional dan modern Indonesia dengan
benar
4.2.2 Menjelaskan jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan
Indonesia
4.2.3 Menjelaskan cara agar warga negara Indonesia tetap berpegang teguh pada
ideologi Pancasila dalam era globalisasi.
4.2.4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai wujud sikap warga
Indonesia terhadap budaya yang dimiliki
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D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati tayangan presentasi Power Point, siswa dapat menyebutkan
contoh kebudayaan tradisional dan modern Indonesia dengan benar
2. Dengan mengamati tayangan presentasi Power Point, siswa dapat menjelaskan
jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan Indonesia
dengan benar
3. Dengan mengamati tayangan presentasi Power Point, siswa dapat menjelaskan
cara agar warga negara Indonesia tetap berpegang teguh pada ideologi
Pancasila dalam era globalisasi dengan benar
4. Dengan memainkan peran, siswa dapat menunjukkan sikap bertanggungjawab
sebagai wujud sikap warga Indonesia terhadap budaya yang dimiliki
Karakter yang diharapkan :
Kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin

E. Materi Pelajaran
1. Jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan Indonesia
2. Cara agar warga negara Indonesia tetap berpegang teguh pada ideologi
Pancasila dalam era globalisasi

F. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran : Team Assisted Individualization
Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan ,

bermain

peran

G. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal (± 5 menit)
a. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa “
Anak-anak, apakah kalian pernah melihat pernikahan adat Jawa? Pengantin
memakai pakaian adat Jawa. Begitu pula pada pernikahan adat lain, pengantin
memakai pakaian adat dari daerah mereka. Tahukah kalian bahwa pakaian adat
merupakan salah satu budaya Indonesia?. Hari ini kita akan belajar mengenai
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kebudayaan Indonesia dan cara agar kita tetap berpegang teguh pada ideologi
Pancasila”. (eksplorasi)
b. Guru menjelaskan rincian materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dilaksanakan (eksplorasi)
c. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kali ini
(eksplorasi)
d. Guru memotivasi siswa (eksplorasi)
2. Kegiatan Inti (± 85 menit)
a. Siswa mengerjakan pre test yang diberikan oleh guru (elaborasi)
b. Guru menampilkan tayangan presentasi multimedia berupa Power Point
(eksplorasi)
c. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru (elaborasi)
d. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5
siswa yang heterogen (eksplorasi)
e. Guru menjelaskan materi jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan Indonesia serta cara agar warga negara Indonesia tetap berpegang
teguh pada ideologi Pancasila secara singkat
f. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
ditentukan oleh keberhasilan kelompok (eksplorasi)
g. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok (eksplorasi)
h. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru dengan diskusi secara
berkelompok (elaborasi)
i. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok (elaborasi)
j. Guru memberikan tes kecil berupa kuis kepada siswa (eksplorasi)
k. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang cemerlang (konfirmasi)
3. Kegiatan akhir (± 15 menit)
a. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa (eksplorasi)
b. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru (elaborasi)
c. Guru memberikan pekerjaan rumah dan menberitahu materi yang akan dibahas
pertemuan berikutnya (konfirmasi)
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H. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
1. Media Pembelajaran:
a. LCD,
b. Laptop,
c. Multimedia berupa tayangan presentasi Power Point
d. Speaker
2. Sumber Belajar
a. Cahyani,

Agus

Sugi

Iman

dan

Asri

Triastuti.

2008.

Pendidikan

Kewarganegaraan 4: Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional
b. Dewi, Kartika Ressi, Sunny Ummu Firdaus, dkk. 2008. Pendidikan
Kewarganegaraan 4: Untuk SD & MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional
c. Priyatna, Opih, M. Riswanda, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4:
Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional
d. Widihastuti,

Setiati

dan

Fajar

Rahayuningsih.

2009.

Pendidikan

Kewarganegaraan: SD/ MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional
e. Winarno dan Mike Kusumawati . 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4:
Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

I. Penilaian
1. Prosedur Tes
a. Tes awal

: tes tertulis sebelum pembelajaran

b. Tes dalam proses : tes lisan saat pembelajaran dan tes tertulis di akhir
pembelajaran

2. Jenis Tes
a. Tes lisan

: pertanyaan lisan
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b. Tes tertulis : soal evaluasi
3. Bentuk Soal
a. Pertanyaan lisan
b. Pilihan ganda
c. Uraian
Semarang, 1 April 2015
Kolaborator

Peneliti

Asnawi, S. Pd.

Ayu Fatimah Cahyaningtyas

NIP. 19550505 198201 1 007

NIM. 1401411371
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MATERI AJAR
Jenis Budaya Indonesia yang Pernah Ditampilkan dalam Misi Kebudayaan
Internasional
1. Jenis Budaya Indonesia
Kebudayaan Indonesia dapat diartikan sebagai seluruh kebudayaan lokal
yang telah ada sebelum terbentuknya bangsa Indonesia pada tahun 1945. Seluruh
kebudayaan lokal yang berasal dari suku-suku bangsa di Indonesia merupakan
bagian dari kebudayaan Indonesia.
Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya
terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan
Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India terutama
masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh sebelum
Indonesia terbentuk. Kerajaankerajaan yang bernapaskan agama Hindu dan
Buddha sempat menguasai Nusantara pada abad ke-5 Masehi ditandai dengan
berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kutai. Berikut ini jenis kebudayaan
yang dimiliki bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa di
Indonesia.
a. Kriteria Tradisional
1) Tarian daerah
2) Lagu daerah
3) Musik daerah
4) Alat musik daerah
5) Gambar/tulisan
6) Patung
7) Kain
8) Suara
9) Sastra/tulisan
10) Makanan dan minuman
b. Kriteria Modern
1) Musik dangdut : Elvie Sukaesih, Rhoma Irama, Ikke Nurjanah, dan lain-lain.
2) Musik pop : Raja, Ratu, Peterpan, dan lain-lain.
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3) Film Indonesia : “Daun di Atas Bantal” (1998) yang mendapat penghargaan
Film terbaik di Asia Pacific Film Festival di Taipei.
4) Sastra : Pujangga Baru
2. Misi Kebudayaan Internasional
Globalisasi memengaruhi hampir semua bidang yang ada di masyarakat,
termasuk di antaranya bidang sosial budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai
nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai berkaitan dengan apa yang
terdapat dalam alam pikiran. Tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa
yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil
pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian yang merupakan bagian dari
kebudayaan.
Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya
tertentu ke seluruh dunia. Awal mula dari persebaran budaya dunia ini dapat
ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia
ini.
Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan terjadi pada awal abad ke20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Perubahan tersebut menjadikan
komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin
cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.
Sebagai suatu bangsa kita juga harus berhubungan dengan bangsa lain
yang memiliki budaya yang berbeda. Dengan adanya kerja sama antara negaranegara di dunia maka tidak menutup kemungkinan budaya asing akan masuk ke
bangsa Indonesia. Namun, tidak semua budaya asing dapat masuk ke Indonesia,
karena masuknya budaya asing harus melewati penyaringan yang ketat.
Penyaringan budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah dengan didasarkan
pada ciri khas kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Jika budaya itu sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila maka budaya asing itu akan kita terima, sebaliknya jika
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maka akan ditolak.
Dengan penyaringan yang ketat ini akan membawa dampak yang positif
bagi bangsa Indonesia. Meskipun banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia,
tetapi bangsa Indonesia juga tidak ketinggalan. Banyak juga barang, jasa, dan
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budaya Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Misalnya kain atau tekstil dan
pakaian jadi banyak yang dikirim dan diminati oleh warga asing. Ukir-ukiran dan
berbagai jenis patung juga banyak yang telah diekspor ke luar negeri. Selain
barang dan jasa, banyak juga budaya terutama budaya seni Indonesia yang telah
tampil di luar negeri dalam rangka misi kebudayaan internasional. Kegiatan ini
juga dapat mempererat kerja sama antarbangsa sehingga meningkatkan persatuan
dan kesatuan seluruh bangsa-bangsa di dunia.
Tampilnya budaya Indonesia di Iuar negeri akan dapat:
a. Memperkenalkan Indonesia di forum internasional.
b. Menjadikan Indonesia sebagai tempat wisata budaya.
c. Memperkuat industri pariwisata.
d. Menambah pendapatan nasional.
e. Memperkuat rasa persaudaraan antarbangsa.
f. Memupuk perdamaian melalui seni budaya.
Untuk itu budaya Indonesia perlu ditampilkan di luar negeri. Caranya
antara lain sebagai berikut.
a. Melalui misi-misi kebudayaan.
b. Melalui kerja sama budaya antarnegara.
c. Melalui pertukaran budaya antarnegara.
d. Melalui pameran kebudayaan di luar negeri.
e. Mengikuti kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan secara internasional.
Contoh tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misi kebudayaan
internasional antara lain:
a. Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan Barat, diundang
ke Madrid Spanyol untuk mengikuti Festival Asia yaitu tahun 2003.
b. Tim kesenian Sumatera Selatan dalam acara Festival Gendang Nusantara, di
Malaysia.
c. Tim kesenian Iriantos dari Manokwari, Irian Jaya, ke Canberra, Australia. Tim
ini turut memeriahkan acara Canberra, Multicultural Festival 2004 di Garema
Place dan Glebe Park, Canberra, pada tanggal 14 dan 15 Februari 2004.
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Mereka menampilkan lagu-lagu tradisional Irian Jaya untuk mengiringi tari
Tifa, tari Mayai Marowa, dan tari Api.
d. Tim Kesenian Bali ke Peru. Seniman Bali I Nyoman Catra yang sedang tugas
belajar di Universitas Wesleyan, dan Ida Ayu Ari Candrawati, penari Bali yang
tinggal di New York, AS, meluncur ke Peru, Amerika Selatan.
e. Tim Kesenian Bali ke Belanda. Tim ini tampil dalam Festival Tropikal di
Museum Amsterdam, Belanda.
Misi tim kesenian Indonesia di luar negeri antara lain:
a. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam kepada
dunia internasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk
mengunjungi Indonesia.
b. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidang kesenian.
c. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain.
C. Sikap terhadap Pengaruh Globalisasi yang Terjadi di Lingkungan Sekitar
Globalisasi berkembang sangat cepat dan sudah melanda ke seluruh dunia.
Globalisasi sangat memengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat. Kita tidak
bisa menolak pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.
Apabila bangsa Indonesia menolak, maka bangsa Indonesia akan semakin
tertinggal dalam pergaulan antarbangsa di dunia dan menjadi bangsa yang
terbelakang. Namun, kita juga tidak boleh menerima segala hal yang berasal dari
luar sebagai sesuatu yang baik bagi bangsa Indonesia. Kita harus bisa lebih
selektif dan kritis terhadap pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia.
Pengaruh yang masuk akibat globalisasi ada yang berpengaruh positif, tetapi ada
pula yang berpengaruh negatif.
Pengaruh globalisasi yang positif berarti telah disaring oleh Pancasila,
sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengaruh yang
positif juga dapat membawa kemajuan suatu bangsa. Sedangkan pengaruh negatif
dari globalisasi berarti tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga tidak
perlu kita terapkan melainkan harus kita hindarkan, karena dapat merusak bahkan
membawa pengaruh yang lebih buruk bagi perkembangan bangsa. Meskipun
globalisasi terus berjalan kita tidak harus selalu mengikuti.

299

Untuk dapat menyikapi globalisasi yang terus berkembang dengan pesat
adalah dengan membentengi diri kita yaitu dengan agama. Dengan agama kita
dapat mengendalikan diri kita dari segala pengaruh. Dengan hal-hal tersebut
diharapkan kita dapat menyikapi dampak negatif dari globalisasi. Contoh budaya
asing yang harus kita tolak antara lain gaya hidup hedonistik (hidup berhurahura), sikap atheis (tidak mengakui Tuhan), berpakaian yang sangat terbuka,
individualistik, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sebaliknya, terhadap budaya asing
yang positif kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, sikap etos kerja yang tinggi, menghargai waktu, dan menepati janji.
Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai luhur itu
dapat dijadikan pegangan bangsa untuk tetap mampu menjadi bangsa yang
bermartabat, meskipun sekarang ini kita berada di era global. Nilai luhur itu
berasal dari nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai budaya bangsa.
Berbekal pada nilai-nilai luhur itu maka sikap dan perilaku kita dalam
menghadapi pengaruh globalisasi antara lain:
1. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalankan dengan teguh ajaran agama.
2. Mentaati norma dan tata tertib yang ada.
3. Mematuhi nasihat -nasihat guru dan orang tua.
4. Melakukan hubungan pertemanan dan pergaulan yang baik.
5. Menjauhi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, misalnya suka begadang,
dan bermain tanpa kenal waktu.
6. Mampu memilih acara-acara yang baik, misalnya dalam memilih siaran
televisi.

300

MEDIA PEMBELAJARAN
Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan internasional
Media

1. Slide Presentasi Power Point

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9
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Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18
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Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22
2. Laptop

3. LCD

4. Speaker
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PRE-TEST
Siklus III
Nama

:

No. Absen

:

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c, dan
d yang dianggap tepat!
1. Salah satu contoh budaya tradisional Indonesia adalah . . . .
a. tarian daerah

c. musik

b. lagu

d. film Indonesia

2. Salah satu contoh budaya modern Indonesia adalah ....
a. tarian Aceh

c. musik pop

b. alat musik

d. patung

3. Budaya luar negeri yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia
adalah ….
a. disiplin

c. tanggung jawab

b. individualisme

d. giat bekerja

4. Hasil kebudayaan yang tidak dapat diraba adalah ....
a. alat musik

c. patung

b. kain

d. adat-istiadat

5. Kelompok Bougenville yang pernah membawakan kebudayaan dan tarian
suku Dayak dalam Festival Asia di Madrid, Spanyol berasal dari ….
a. Sumatra Selatan

c. Bali

b. Jawa Tengah

d. Kalimantan Barat

6. Tim kesenian Iriantos dari Manokwari, Irian Jaya, tampil di negara ....
a. Australia

c. Peru

b. India

d. Iran

7. Tim kesenian Sumatera Selatan mengikuti sebuah festival di Malaysia.
Festival yang dimaksud adalah festival . . . .
a. seruling

c. gendang

b. pianika

d. kolintang

8. Tradisi yang kita miliki perlu kita ... .
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a. lestarikan

c. diamkan

b. tinggalkan

d. abaikan

9. Sikap kita terhadap masuknya budaya asing adalah . . . .
a. menerima semuanya

c. ragu-ragu

b. selektif

d. menolak

10. Perilaku yang mencerminkan cinta budaya Indonesia adalah ... .
a. melihat pertunjukan seni tari daerah Jawa Timur
b. suka menyanyikan lagu-lagu barat
c. membeli pakaian dari luar negeri
d. membaca buku cerita dari luar negeri

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!
1. Sebutkan 3 contoh kebudayaan tradisional Indonesia!
2. Sebutkan 3 lagu daerah yang ada Indonesia!
3. Jelaskan sikap apa yang sudah kalian lakukan untuk menunjukkan bangga
terhadap budaya Indonesia!
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KUNCI JAWABAN SOAL PRE-TEST
A. PILIHAN GANDA
1. A

6. A

2. C

7. C

3. B

8. A

4. D

9. B

5. D

10. A

B. URAIAN
1. Lagu daerah, tarian daerah, alat musik daerah, makanan tradisional, kain,
patung, musik daerah, dan sebagainya.
2. Gundul-gundul pacul, suwe ora jamu, apuse, ampar-ampar pisang, Yamko
Rambe Yamko, Kicir- Kicir, dan sebagainya.
3. Contoh sikap bangga terhadap budaya Indonesia
a. melihat pertunjukan seni tari daerah
b. suka menyanyikan lagu-lagu nasional mapun daerah
c. membeli pakaian dari dalam negeri
d. membaca buku cerita daerah

Skor Penilaian:
Evaluasi
A. B x 1

= 10

B. B x 5

= 15 +

Jumlah

= 25

Nilai

=

x 100
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Nama kelompok
Anggota kelompok

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

LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas / Semester

: IV/ 2

Hari/Tanggal

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

Mata Pelajaran

: PKn

Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan internasional
Petunjuk Umum:
1. Tuliskan nama anggota kelompok mu!
2. Kerjakan tugas ini dengan baik !
3. Diskusikan dengan anggota kelompok mu!
4. Gunakan sumber belajar yang kamu miliki! Jika ada kesulitan tanyakan kepada
gurumu !
5. Buat laporan diskusi dalam LKS dan buku catatan masing-masing!
Diskusikan dengan teman satu kelompokmu!
1. Tuliskanlah budaya yang ada di Indonesia!
No.
Jenis Budaya Indonesia
1.

Tradisional

Modern
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2. Jelaskan cara agar warga negara Indonesia tetap berpegang teguh pada ideologi
Pancasila di era globalisasi ini!

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................
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Kisi-kisi Soal
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas / Semester

: IV (empat) / 2 (dua)

Standar Kompetensi: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar

Bentuk
Soal
Pilihan

1

Kognitif
Tingkat
Kesulitan
Mudah

ganda

2

Sedang

dan

3

Mudah

Indonesia

4

Sedang

1

Mudah

2

Sedang

Pilihan

5,6

Sukar

budaya yang pernah

ganda

7

Sedang

ditampilkan

Uraian

-

-

Indikator

Kognitif

4.2 Mengidentifikasi jenis 4.2.1 Menyebutkan contoh
budaya Indonesia yang

kebudayaan

pernah

tradisional

ditampilkan

dalam misi kebudayaan

modern

internasional

dengan benar

4.2.2

Menjelaskan

misi
Indonesia

C1

Uraian

jenis

dalam

kebudayaan

C2

No. Soal

Psikomotorik

Afektif
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4.2.3 Menjelaskan cara agar
warga
Indonesia

negara
tetap

C2

Pilihan

8

Mudah

ganda

9,10

Sedang

Uraian

3

Sedang

berpegang teguh pada
ideologi

Pancasila

dalam era globalisasi

4.2.4. Menunjukkan sikap

Pedoman

bertanggungjawab

pengama

sebagai wujud sikap

tan

warga

Indonesia

terhadap budaya yang
dimiliki

Pengamatan
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SOAL EVALUASI
Siklus III
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas / Semester

: IVB/ 2

Hari/Tanggal

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

Mata Pelajaran

: PKn

Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan internasional

Nama

:

No. Absen

:

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c, dan
d yang dianggap tepat!
1. Salah satu contoh budaya tradisional Indonesia adalah . . . .
tarian daerah

c. musik

b. lagu

d. film Indonesia

2. Salah satu contoh budaya modern Indonesia adalah ....
a. tarian Aceh

c. musik pop

b. alat musik

d. patung

3. Budaya luar negeri yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia
adalah ….
a. disiplin

c. tanggung jawab

b. individualisme

d. giat bekerja

4. Hasil kebudayaan yang tidak dapat diraba adalah ....
a. alat musik

c. patung

b. kain

d. adat-istiadat

5. Kelompok Bougenville yang pernah membawakan kebudayaan dan tarian
suku Dayak dalam Festival Asia di Madrid, Spanyol berasal dari ….
a. Sumatra Selatan

c. Bali
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b. Jawa Tengah

d. Kalimantan Barat

6. Tim kesenian Iriantos dari Manokwari, Irian Jaya, tampil di negara ....
a. Australia

c. Peru

b. India

d. Iran

7. Tim kesenian Sumatera Selatan mengikuti sebuah festival di Malaysia.
Festival yang dimaksud adalah festival . . . .
a. seruling

c. gendang

b. pianika

d. kolintang

8. Tradisi yang kita miliki perlu kita ... .
a. lestarikan

c. diamkan

b. tinggalkan

d. abaikan

9. Sikap kita terhadap masuknya budaya asing adalah . . . .
a. menerima semuanya

c. ragu-ragu

b. selektif

d. menolak

10. Perilaku yang mencerminkan cinta budaya Indonesia adalah ... .
a. melihat pertunjukan seni tari daerah Jawa Timur
b. suka menyanyikan lagu-lagu barat
c. membeli pakaian dari luar negeri
d. membaca buku cerita dari luar negeri

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!
1. Sebutkan 3 contoh kebudayaan tradisional Indonesia!
2. Sebutkan 3 lagu daerah yang ada Indonesia!
3. Sikap apa yang sudah kalian lakukan untuk menunjukkan bangga terhadap
budaya Indonesia?
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
A. PILIHAN GANDA
1. A

6. A

2. C

7. C

3. B

8. A

4. D

9. B

5. D

10. A

B. URAIAN
1. Lagu daerah, tarian daerah, alat musik daerah, makanan tradisional, kain,
patung, musik daerah, dan sebagainya.
2. Gundul-gundul pacul, suwe ora jamu, apuse, ampar-ampar pisang, Yamko
Rambe Yamko, Kicir- Kicir, dan sebagainya.
3. Contoh sikap bangga terhadap budaya Indonesia
a. melihat pertunjukan seni tari daerah
b. suka menyanyikan lagu-lagu nasional mapun daerah
c. membeli pakaian dari dalam negeri
d. membaca buku cerita daerah

Skor Penilaian:
Evaluasi
A. B x 1

= 10

B. B x 5

= 15 +

Jumlah

= 25

Nilai

=

x 100
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Instrumen Penilaian Ketercapaian Karakter Siswa
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Siklus III
Nama Siswa

: …………………

Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IVB/ 2

Konsep

: Globalisasi

Hari/Tanggal

: 1 April 2015

Petunjuk

:

1. Bacalah 3 indikator karakter siswa!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang
tampak!
4. Berilah skor pada setiap indikator !
5. Kriteria Penilaian:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak
d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman 2012: 101)

No
1.

Indikator
Kerjasama

Deskriptor
1. Melaksanakan tugas secara
kompak
2. Tidak mendominasi
penyelesaian tugas
3. Berontribusi dalam diskusi

Cek (√)

Jumlah
skor

314

kelompok
4. Saling membantu dalam
menyelesaikan tugas
2.

Bertanggung jawab 1. Mengerjakan tugas atau soal
sesuai perintah
2. Ikut

mencari

solusi

atau

jawaban
3. Semua

anggota

kelompok

berpartisipasi

dalam

menyelesaikan tugas
4. Mempresentasikan hasil diskusi
3.

Disiplin

1. Masuk ke ruang kelas tepat
waktu
2. Mengikuti pembelajaran dengan
baik
3. Menyelesaikan

tugas

atau

pekerjaan sesuai waktu yang
telah ditentukan
4. Duduk di kelompok masingmasing
Jumlah skor

Keterangan:
Skor tertinggi (T)

: 12

Skor terendah (R)

: 0

Banyaknya skor (n)

:?

n = (T-R) + 1 = (12 - 0) + 1 = 13
Nilai Qi = letak Qi + (R-1)
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Letak Q1 = (n+ 1) = (13+ 1) = 3,5
Nilai Q1 = letak Q1 + (R-1) = 3,5+ (0-1) = 2,5
Jadi nilai Q1 adalah 2,5
Letak Q2 = ( n + 1) = (13 + 1) = 7
Nilai Q2 = letak Q2 + (R-1) = 7 + (0-1) = 6
Jadi nilai Q2 adalah 6
Letak Q3= ( n + 1) = (13 + 1) = 10,5
Nilai Q3 = letak Q3 + (R-1) = 10,5 + (0-1) = 9,5
Jadi nilai Q3 adalah 9,5
Nilai Q4 = Nilai tertinggi (T), Jadi Q4 = 12

Tabel Karakter Siswa
Skor yang diperoleh

Kriteria

Nilai

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat baik

A

6 ≤ skor < 9,5

Baik

B

2,5 ≤ skor < 6

Cukup

C

0 ≤ skor < 2,5

Kurang

D

Jumlah skor = …………………… Kriteria……………………..

Semarang, 1 April 2015
Peneliti,

(...………………………….......)
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Lampiran 10
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Siklus I

Nama Guru

: Ayu Fatimah Cahyaningtyas

Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IVB/ 2

Konsep

: Globalisasi

Hari/Tanggal

: Rabu, 18 Maret 2015

Petunjuk

:

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Cek” sesuai dengan deskriptor yang
tampak!
4. Berilah skor pada setiap indikator !
5. Kriteria Penilaian:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak
d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman 2012: 101)

No
1.

Indikator
Membuka

Deskriptor
1. Melakukan apersepsi

Cek (√)
√

Jumlah
skor
3
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pembelajaran

2. Mengemukakan

(Keterampilan

pembelajaran

membuka

tujuan

√

3. Memberikan motivasi

pelajaran)
4. Memberikan pre-test berupa tes
tertulis
2.

Menampilkan

1. Menyiapkan

media

tayangan

(Keterampilan

Point

mengadakan

multimedia
presentasi

2. Menampilkan

variasi)

tayangan

√

Power

√

multimedia

presentasi

Power

√

Point
3. Membimbing

siswa

4

untuk

memperhatikan dan mengamati
multimedia tayangan presentasi

√

Power Point
4. Menarik perhatian siswa melalui
multimedia tayangan presentasi

√

Power Point
3.

Memberikan

1. Memberikan pertanyaan yang

pertanyaan

untuk

menuntun

proses 2. Memberikan pertanyaan kepada

berpikir

siswa

sesuai materi yang
dibaca

berkaitan dengan materi

semua siswa baru menunjuk
satu siswa

pada 3. Memberikan

tayangan presentasi

siswa

multimedia Power

pertanyaan

Point
(Keterampilan

waktu

untuk

Membentuk

3

berpikir
menjawab

√

4. Tercipta interaksi antara guru
dan siswa

bertanya)
4.

√

1. Membuat daftar pengelompokan

√
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kelompok

diskusi

(Keterampilan

siswa
2. Jumlah siswa dalam kelompok

mengelola kelas)

4-5 siswa
3. Pengelompokan

secara

heterogen
4. Mengatur tempat duduk setiap
kelompok
5.

Menjelaskan materi 1. Menyajikan
pembelajaran

materi

sesuai

dengan indikator

(Keterampilan

2. Menyajikan

menjelaskan)

materi

√
√

3

√
√

dalam

multimedia tayangan presentasi

√

Power Point
3. Menjelaskan
dengan

materi

multimedia

3

sesuai
tayangan

√

presentasi Power Point
4. Menyampaikan materi dengan
kalimat yang jelas dan mudah
dipahami
6.

Melakukan

1. Menjelaskan

kepada

pendekatan

pada

untuk

bekerjasama

siswa

agar

mengerjakan tugas

siswa
dalam

√

bekerjasama demi 2. Berkeliling mengamati kegiatan
keberhasilan

siswa

individu

kelompok

(Keterampilan

dalam

3. Mengingatkan

mengajar

berkontribusi

kelompok kecil dan

penyelesaian

perorangan)

diskusi

berdiskusi

siswa

agar
dalam

tugas

2

melalui

√
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4. Memberikan semangat kepada
siswa

agar

bekerja

sesuai

pembagian tugas
7.

Membimbing siswa 1. Menanyakan
belajar

secara

berkelompok
melalui

ada

kesulitan yang dialami selama
diskusi

diskusi 2. Memberikan penjelasan terkait

kelompok

prosedur pengerjaan tugas

(Keterampilan
diskusi

apakah

kelompok

berpartisipasi

menyampaikan

pendapat di dalam kelompok
4. Memberikan

waktu

untuk

mengerjakan tugas
Memberikan

2

3. Memberikan kesempatan siswa

kecil)

8.

√

kuis 1. Memberikan kuis kepada siswa

sekaligus

sesuai dengan materi

√

√

penghargaan pada 2. Memberikan pujian kepada
siswa,
terhadap
kelompok yang berprestasi
hasil kerjanya yang 3. Memberikan semangat untuk
telah

kelompok yang masih kurang

dipresentasikan

aktif

(Keterampilan

4. Memberikan

memberi

1. Menanyakan kepada siswa hal-

kesimpulan,

menutup
pembelajaran
(Keterampilan

√

berprestasi

Memberikan

evaluasi,

berupa

stiker untuk kelompok yang

penguatan)
9.

reward

2

hal yang masih belum dipahami
dan

2. Bersama siswa menyimpulkan

2

materi yang telah dipelajari
3. Memberikan

evaluasi

untuk

mengukur pemahaman siswa

√
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menutup

4. Memberitahukan kepada siswa

pembelajaran)

√

materi yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya
Jumlah skor

24

Keterangan:
Skor tertinggi (T)

: 36

Skor terendah (R)

: 0

Tabel Keterampilan Guru
Skor yang diperoleh

Kriteria

Nilai

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

18 ≤ skor < 27,5

Baik

B

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

C

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

D

Jumlah skor = 24 Kriteria = Baik
Semarang, 18 Maret 2015
Kolaborator,

(Asnawi, S. Pd.)
NIP. 19550505 198201 1 007
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Lampiran 11
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Siklus II
Nama Guru

: Ayu Fatimah Cahyaningtyas

Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IVB/ 2

Konsep

: Globalisasi

Hari/Tanggal

: Rabu, 25 Maret 2015

Petunjuk

:

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Cek” sesuai dengan deskriptor yang
tampak!
4. Berilah skor pada setiap indikator !
5. Kriteria Penilaian:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak
d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman 2012: 101)

No
1.

Indikator
Membuka
pembelajaran
(Keterampilan
membuka
pelajaran)

Cek (√)

Deskriptor
1. Melakukan apersepsi
2. Mengemukakan
pembelajaran
3. Memberikan motivasi

Jumlah
skor

√
tujuan

√
√

4
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4. Memberikan pre-test berupa tes
tertulis
2.

Menampilkan

1. Menyiapkan

media

tayangan

(Keterampilan

Point

mengadakan

multimedia
presentasi

2. Menampilkan

variasi)

tayangan

√

Power

√

multimedia

presentasi

Power

√

Point
3. Membimbing

siswa

4

untuk

memperhatikan dan mengamati
multimedia tayangan presentasi

√

Power Point
4. Menarik perhatian siswa melalui
multimedia tayangan presentasi

√

Power Point
3.

Memberikan

1. Memberikan pertanyaan yang

pertanyaan

untuk

menuntun

proses 2. Memberikan pertanyaan kepada

berpikir

siswa

sesuai materi yang
dibaca

berkaitan dengan materi

semua siswa baru menunjuk
satu siswa

pada 3. Memberikan

tayangan presentasi

siswa

multimedia Power

pertanyaan

Point

√

waktu

untuk

3

berpikir
menjawab

√

4. Tercipta interaksi antara guru

(Keterampilan

dan siswa

√

bertanya)
4.

Membentuk
kelompok

1. Membuat daftar pengelompokan
diskusi

(Keterampilan
mengelola kelas)

siswa
2. Jumlah siswa dalam kelompok
4-5 siswa

√
3
√
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3. Pengelompokan

secara

heterogen

√

4. Mengatur tempat duduk setiap
kelompok
5.

Menjelaskan materi 1. Menyajikan
pembelajaran

materi

sesuai

dengan indikator

(Keterampilan

2. Menyajikan

menjelaskan)

materi

√

dalam

multimedia tayangan presentasi

√

Power Point
3. Menjelaskan
dengan

materi

multimedia

3

sesuai
tayangan

√

presentasi Power Point
4. Menyampaikan materi dengan
kalimat yang jelas dan mudah
dipahami
6.

Melakukan

1. Menjelaskan

kepada

pendekatan

pada

untuk

bekerjasama

siswa

agar

mengerjakan tugas

siswa
dalam

√

bekerjasama demi 2. Berkeliling mengamati kegiatan
keberhasilan

siswa

individu

kelompok

(Keterampilan

dalam

3. Mengingatkan

mengajar

berkontribusi

kelompok kecil dan

penyelesaian

perorangan)

diskusi

berdiskusi

siswa

3

agar
dalam

tugas

√

melalui

√

4. Memberikan semangat kepada
siswa

agar

bekerja

sesuai

pembagian tugas
7.

Membimbing siswa 1. Menanyakan
belajar

secara

apakah

ada

kesulitan yang dialami selama

√
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berkelompok
melalui

diskusi

diskusi 2. Memberikan penjelasan terkait

kelompok

prosedur pengerjaan tugas

(Keterampilan
diskusi

kelompok

berpartisipasi

menyampaikan

pendapat di dalam kelompok
4. Memberikan

waktu

untuk

mengerjakan tugas
Memberikan

kuis 1. Memberikan kuis kepada siswa

sekaligus

sesuai dengan materi

√

√

penghargaan pada 2. Memberikan pujian kepada
siswa,
terhadap
kelompok yang berprestasi
hasil kerjanya yang 3. Memberikan semangat untuk
telah

kelompok yang masih kurang

dipresentasikan

aktif

(Keterampilan

4. Memberikan

memberi

pembelajaran
(Keterampilan
menutup
pembelajaran)

berupa
√

1. Menanyakan kepada siswa hal-

kesimpulan,

menutup

2

berprestasi

Memberikan

evaluasi,

reward

stiker untuk kelompok yang

penguatan)
9.

3

3. Memberikan kesempatan siswa

kecil)

8.

√

hal yang masih belum dipahami
dan

2. Bersama siswa menyimpulkan
materi yang telah dipelajari
3. Memberikan

evaluasi

untuk

mengukur pemahaman siswa

√

√

√
4

4. Memberitahukan kepada siswa
materi yang akan dipelajari pada

√

pertemuan selanjutnya
Jumlah skor

29
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Keterangan:
Skor tertinggi (T)

: 36

Skor terendah (R)

: 0

Tabel Keterampilan Guru
Skor yang diperoleh

Kriteria

Nilai

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

18 ≤ skor < 27,5

Baik

B

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

C

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

D

Jumlah skor = 29 Kriteria = Sangat baik
Semarang, 25 Maret 2015
Kolaborator,

Asnawi, S. Pd.
NIP. 19550505 198201 1 007
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Lampiran 12
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Siklus III
Nama Guru

: Ayu Fatimah Cahyaningtyas

Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IVB/ 2

Konsep

: Globalisasi

Hari/Tanggal

: Rabu, 1 April 2015

Petunjuk

:

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.
3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Cek” sesuai dengan deskriptor yang
tampak!
4. Berilah skor pada setiap indikator !
5. Kriteria Penilaian:
a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak
d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak
e. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman 2012: 10)

No
1.

Indikator
Membuka
pembelajaran
(Keterampilan
membuka
pelajaran)

Cek (√)

Deskriptor
1. Melakukan apersepsi
2. Mengemukakan
pembelajaran
3. Memberikan motivasi

Jumlah
skor

√
tujuan

√
√

4
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4. Memberikan pre-test berupa tes
tertulis
2.

Menampilkan

1. Menyiapkan

media

tayangan

(Keterampilan

Point

mengadakan

multimedia
presentasi

2. Menampilkan

variasi)

tayangan

√

Power

√

multimedia

presentasi

Power

√

Point
3. Membimbing

siswa

4

untuk

memperhatikan dan mengamati
multimedia tayangan presentasi

√

Power Point
4. Menarik perhatian siswa melalui
multimedia tayangan presentasi

√

Power Point
3.

Memberikan

1. Memberikan pertanyaan yang

pertanyaan

untuk

menuntun

proses 2. Memberikan pertanyaan kepada

berpikir

siswa

sesuai materi yang
dibaca

berkaitan dengan materi

semua siswa baru menunjuk

√

satu siswa

pada 3. Memberikan

tayangan presentasi

siswa

multimedia Power

pertanyaan

Point

√

waktu

untuk

4

berpikir
menjawab

√

4. Tercipta interaksi antara guru

(Keterampilan

dan siswa

√

bertanya)
4.

Membentuk
kelompok

1. Membuat daftar pengelompokan
diskusi

(Keterampilan
mengelola kelas)

siswa
2. Jumlah siswa dalam kelompok
4-5 siswa

√
4
√
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3. Pengelompokan

secara

heterogen
4. Mengatur tempat duduk setiap
kelompok
5.

Menjelaskan materi 1. Menyajikan
pembelajaran

materi

sesuai

dengan indikator

(Keterampilan

2. Menyajikan

menjelaskan)

materi

√
√
√

dalam

multimedia tayangan presentasi

√

Power Point
3. Menjelaskan
dengan

materi

multimedia

sesuai
tayangan

√

presentasi Power Point

4

4. Menyampaikan materi dengan
kalimat yang jelas dan mudah

√

dipahami
6.

Melakukan

1. Menjelaskan

kepada

pendekatan

pada

untuk

bekerjasama

siswa

agar

mengerjakan tugas

siswa
dalam

√

bekerjasama demi 2. Berkeliling mengamati kegiatan
keberhasilan

siswa

individu

kelompok

(Keterampilan

dalam

3. Mengingatkan

mengajar

berkontribusi

kelompok kecil dan

penyelesaian

perorangan)

diskusi

berdiskusi

siswa

3

agar
dalam

tugas

√

melalui

√

4. Memberikan semangat kepada
siswa

agar

bekerja

sesuai

pembagian tugas
7.

Membimbing siswa 1. Menanyakan
belajar

secara

apakah

ada

kesulitan yang dialami selama

√
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berkelompok
melalui

diskusi

diskusi 2. Memberikan penjelasan terkait

kelompok

prosedur pengerjaan tugas

(Keterampilan
diskusi

kelompok

berpartisipasi

menyampaikan

pendapat di dalam kelompok
4. Memberikan

waktu

untuk

mengerjakan tugas
Memberikan

kuis 1. Memberikan kuis kepada siswa

sekaligus

sesuai dengan materi

penghargaan pada 2. Memberikan pujian kepada
siswa,
terhadap
kelompok yang berprestasi
hasil kerjanya yang 3. Memberikan semangat untuk
telah

kelompok yang masih kurang

dipresentasikan

aktif

(Keterampilan

4. Memberikan

memberi

pembelajaran
(Keterampilan
menutup
pembelajaran)

√

√

√

4

berupa
√

1. Menanyakan kepada siswa hal-

kesimpulan,

menutup

√

berprestasi

Memberikan

evaluasi,

reward

stiker untuk kelompok yang

penguatan)
9.

3

3. Memberikan kesempatan siswa

kecil)

8.

√

hal yang masih belum dipahami
dan

2. Bersama siswa menyimpulkan
materi yang telah dipelajari
3. Memberikan

evaluasi

untuk

mengukur pemahaman siswa

√

√

√

4. Memberitahukan kepada siswa
materi yang akan dipelajari pada

4
√

pertemuan selanjutnya
Jumlah skor

34
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Keterangan:
Skor tertinggi (T)

: 36

Skor terendah (R)

: 0

Tabel Keterampilan Guru
Skor yang diperoleh

Kriteria

Nilai

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

A

18 ≤ skor < 27,5

Baik

B

8,5 ≤ skor < 18

Cukup

C

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

D

Jumlah skor = 34 Kriteria = Sangat baik
Semarang, 1 April 2015
Kolaborator,

Asnawi, S. Pd.
NIP. 19550505 198201 1 007
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Lampiran 13
DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Nama
Siswa
1.
DS
2.
NEP
3.
ASDN
4.
AMS
5.
ANS
6.
DKM
7.
FAA
8.
HBS
9.
LKS
10. MZA
11. NZA
12. PSM
13. PKS
14. RM
15. RRSK
16. SAKh
17. SDH
18. SBSR
19. TNA
20. TDR
21. EPL
22. AAP
23. DRA
24. MR
25. RDS
26. AAL
Total skor
Rata-rata
Kriteria
No.

1
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2

2
1
1
3
4
4
4
3
1
2
2

3
3
2
2
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
3
62
2,5

3
1
1
4
2
3
3
3
2
3
3
2
1
1
2
59
2,4

Indikator Pengamatan
3
4
5
6
7
2
3
2
1
3
2
3
1
3
3
2
3
1
2
3
3
3
4
4
4
2
3
3
3
3
3
3
4
3
4
2
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
4
3
3
3
3
2
3
3
SAKIT
4
3
3
4
4
2
3
2
2
2
1
3
1
2
2
3
3
3
3
3
4
3
2
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
2
3
3
2
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
3
2
3
2
1
2
3
3
3
3
2
2
3
1
1
2
4
3
3
4
3
68 75 67 70 73
2,7 3,0 2,7 2,8 2,9

8
2
2
1
3
1
2
2
2
3
3

9
3
2
2
3
3
3
3
2
3
2

2
3
1
1
3
2
2
2
2
4
2
1
1
1
2
50
2,0

3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
1
2
1
2
60
2,4

Jumlah

Ket.

19
19
19
31
25
29
23
20
27
23

B
B
B
SB
B
SB
B
B
B
B

29
20
15
25
27
27
24
27
21
31
27
16
20
14
26

SB
B
C
B
B
B
B
B
B
SB
B
C
B
C
B
584
23,4
Baik
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Keterangan untuk setiap indikator:
1. Mengamati guru saat membuka pelajaran (Aktivitas mendengarkan dan
aktivitas mental)
2. Mengamati media yang ditampilkan (Aktivitas visual)
3. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (Aktivitas mental)
4. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat guru (Aktivitas motor)
5. Mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari guru (Aktivitas
mendengarkan)
6. Melaksanakan diskusi kelompok (Aktivitas lisan dan aktivitas mental)
7. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru (Aktivitas menulis dan aktivitas
mental)
8. Mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas dan menjawab kuis dari guru
(Aktivitas lisan dan aktivitas emosional)
9. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi (Aktivitas
mental dan aktivitas menulis)

Semarang, 18 Maret 2015
Observer,

Nisa „Azizah
NIM. 1401411425
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Lampiran 14
DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Nama
Siswa
1.
DS
2.
NEP
3.
ASDN
4.
AMS
5.
ANS
6.
DKM
7.
FAA
8.
HBS
9.
LKS
10. MZA
11. NZA
12. PSM
13. PKS
14. RM
15. RRSK
16. SAKh
17. SDH
18. SBSR
19. TNA
20. TDR
21. EPL
22. AAP
23. DRA
24. MR
25. RDS
26. AAL
Total skor
Rata-rata
Kriteria
No.

1
1
4
4
4
2
4
4
3
4
4
3
4
3
2
4
3
4
3
3
4
4
3
1
4
3
4
86
3,3

2
2
3
3
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
2
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
3
4
89
3,4

Indikator Pengamatan
3
4
5
6
7
4
4
3
2
3
4
4
4
4
3
1
4
4
2
3
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
3
4
3
0
4
3
4
4
3
4
2
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
1
4
2
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
0
4
3
2
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
0
4
1
2
3
1
4
2
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
0
4
3
4
3
4
4
3
2
3
4
4
1
4
3
4
4
4
0
3
4
4
4
4
4
77 104 84 90 81
3,0 4,0 3,2 3,5 3,1

8
3
3
3
4
3
2
3
3
4
2
2
4
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
75
2,9

9
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
2
4
2
2
4
4
4
4
2
2
4
2
2
2
2
4
80
3,1

Jumlah

Ket.

24
33
26
35
29
32
29
29
35
33
24
35
31
21
34
34
32
22
25
31
33
25
25
28
26
35

B
SB
B
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
B
SB
SB
B
SB
SB
SB
B
B
SB
SB
B
B
SB
B
SB

766
29,5
Sangat baik
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Keterangan untuk setiap indikator:
1. Mengamati guru saat membuka pelajaran (Aktivitas mendengarkan dan
aktivitas mental)
2. Mengamati media yang ditampilkan (Aktivitas visual)
3. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (Aktivitas mental)
4. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat guru (Aktivitas motor)
5. Mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari guru (Aktivitas
mendengarkan)
6. Melaksanakan diskusi kelompok (Aktivitas lisan dan aktivitas mental)
7. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru (Aktivitas menulis dan aktivitas
mental)
8. Mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas dan menjawab kuis dari guru
(Aktivitas lisan dan aktivitas emosional)
9. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi (Aktivitas
mental dan aktivitas menulis)

Semarang, 25 Maret 2015
Observer,

Nisa „Azizah
NIM. 1401411425
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Lampiran 15
DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
Nama
Siswa
1.
DS
2.
NEP
3.
ASDN
4.
AMS
5.
ANS
6.
DKM
7.
FAA
8.
HBS
9.
LKS
10. MZA
11. NZA
12. PSM
13. PKS
14. RM
15. RRSK
16. SAKh
17. SDH
18. SBSR
19. TNA
20. TDR
21. EPL
22. AAP
23. DRA
24. MR
25. RDS
26. AAL
Total skor
Rata-rata
Kriteria
No.

1
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
4
4
4
3
4
4
4
4
2
2
3
4
93
3,6

2
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
4
4
2
3
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
92
3,5

Indikator Pengamatan
3
4
5
6
7
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
102 104 100 104 81
3,9 4,0 3,8 4,0 3,1

8
2
4
3
2
3
2
2
4
4
2
2
4
1
2
2
3
2
2
3
2
4
3
2
3
2
3
68
2,6

9
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
98
3,8

Jumlah

Ket.

31
34
31
33
33
33
32
34
35
33
33
35
27
30
32
33
33
31
34
33
34
34
29
31
30
34

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
B
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

842
32,4
Sangat baik
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Keterangan untuk setiap indikator:
1. Mengamati guru saat membuka pelajaran (Aktivitas mendengarkan dan
aktivitas mental)
2. Mengamati media yang ditampilkan (Aktivitas visual)
3. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (Aktivitas mental)
4. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat guru (Aktivitas motor)
5. Mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari guru (Aktivitas
mendengarkan)
6. Melaksanakan diskusi kelompok (Aktivitas lisan dan aktivitas mental)
7. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru (Aktivitas menulis dan aktivitas
mental)
8. Mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas dan menjawab kuis dari guru
(Aktivitas lisan dan aktivitas emosional)
9. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi (Aktivitas
mental dan aktivitas menulis)

Semarang, 1 April 2015
Observer,

Nisa „Azizah
NIM. 1401411425
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Lampiran 16
DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
No.

Nama

Nilai

Keterangan

1.

DS

44

Tidak Tuntas

2.

NEP

72

Tuntas

3.

ASDN

44

Tidak Tuntas

4.

AMS

76

Tuntas

5.

ANS

68

Tuntas

6.

DKM

52

Tidak Tuntas

7.

FAA

68

Tuntas

8.

HBS

24

Tidak Tuntas

9.

LKS

64

Tuntas

10.

MZA

88

Tuntas

11.

NZA

12.

PSM

84

Tuntas

13.

PKS

32

Tidak Tuntas

14.

RM

40

Tidak Tuntas

15.

RRSK

44

Tidak Tuntas

16.

SAKh

76

Tuntas

17.

SDH

56

Tidak Tuntas

18.

SBSR

68

Tuntas

19.

TNA

60

Tidak Tuntas

20.

TDR

56

Tidak Tuntas

21.

EPL

92

Tuntas

22.

AAP

68

Tuntas

23.

DRA

40

Tidak Tuntas

24.

MR

56

Tidak Tuntas

Sakit

338

No.

Nama

Nilai

Keterangan

25.

RDS

16

Tidak Tuntas

26.

AAL

64

Tuntas

Nilai terendah

16

Nilai tertinggi

92

Jumlah siswa tuntas

12

Jumlah siswa tidak tuntas

13

Persentase ketuntasan

48%

Persentase ketidaktuntasan

52%

Rata-rata

58,08

Semarang, 18 Maret 2015
Mengetahui,
Kolaborator,

Peneliti,

Asnawi, S. Pd.

Ayu Fatimah Cahyaningtyas

NIP. 19550505 198201 1 007

NIM. 1401411371
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Lampiran 17
DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
No.

Nama

Nilai

Keterangan

1.

DS

72

Tuntas

2.

NEP

72

Tuntas

3.

ASDN

56

Tidak Tuntas

4.

AMS

92

Tuntas

5.

ANS

48

Tidak Tuntas

6.

DKM

92

Tuntas

7.

FAA

80

Tuntas

8.

HBS

52

Tidak Tuntas

9.

LKS

80

Tuntas

10.

MZA

88

Tuntas

11.

NZA

64

Tuntas

12.

PSM

92

Tuntas

13.

PKS

36

Tidak Tuntas

14.

RM

48

Tidak Tuntas

15.

RRSK

88

Tuntas

16.

SAKh

92

Tuntas

17.

SDH

64

Tuntas

18.

SBSR

56

Tidak Tuntas

19.

TNA

92

Tuntas

20.

TDR

84

Tuntas

21.

EPL

72

Tuntas

22.

AAP

84

Tuntas

23.

DRA

60

Tidak Tuntas

24.

MR

76

Tuntas

25.

RDS

48

Tidak Tuntas
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No.
26.

Nama
AAL

Nilai
80

Nilai terendah

36

Nilai tertinggi

92

Jumlah siswa tuntas

18

Jumlah siswa tidak tuntas

8

Persentase ketuntasan

69%

Persentase ketidaktuntasan

31%

Rata-rata

71,85

Keterangan
Tuntas

Semarang, 25 Maret 2015
Mengetahui,
Kolaborator,

Peneliti,

Asnawi, S. Pd.

Ayu Fatimah Cahyaningtyas

NIP. 19550505 198201 1 007

NIM. 1401411371
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Lampiran 18
DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
No.

Nama

Nilai

Keterangan

1.

DS

72

Tuntas

2.

NEP

96

Tuntas

3.

ASDN

52

Tidak Tuntas

4.

AMS

96

Tuntas

5.

ANS

80

Tuntas

6.

DKM

88

Tuntas

7.

FAA

80

Tuntas

8.

HBS

40

Tidak Tuntas

9.

LKS

92

Tuntas

10.

MZA

92

Tuntas

11.

NZA

92

Tuntas

12.

PSM

96

Tuntas

13.

PKS

52

Tidak Tuntas

14.

RM

48

Tidak Tuntas

15.

RRSK

92

Tuntas

16.

SAKh

96

Tuntas

17.

SDH

80

Tuntas

18.

SBSR

64

Tuntas

19.

TNA

80

Tuntas

20.

TDR

84

Tuntas

21.

EPL

88

Tuntas

22.

AAP

76

Tuntas

23.

DRA

40

Tidak Tuntas

24.

MR

80

Tuntas

342

No.

Nama

Nilai

Keterangan

25.

RDS

32

Tidak Tuntas

26.

AAL

84

Tuntas

Nilai terendah

32

Nilai tertinggi

96

Jumlah siswa tuntas

20

Jumlah siswa tidak tuntas

6

Persentase ketuntasan

77%

Persentase ketidaktuntasan

23%

Rata-rata

75,85

Semarang, 1 April 2015
Mengetahui,
Kolaborator,

Peneliti,

Asnawi, S. Pd.

Ayu Fatimah Cahyaningtyas

NIP. 19550505 198201 1 007

NIM. 1401411371
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Lampiran 19
DATA HASIL PENGAMATAN PENCAPAIAN KARAKTER SISWA
SIKLUS I
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
No.

Nama

1.
DS
2.
NEP
3.
ASDN
4.
AMS
5.
ANS
6.
DKM
7.
FAA
8.
HBS
9.
LKS
10. MZA
11. NZA
12. PSM
13. PKS
14. RM
15. RRSK
16. SAKh
17. SDH
18. SBSR
19. TNA
20. TDR
21. EPL
22. AAP
23. DRA
24. MR
25. RDS
26. AAL
Total skor
Rata-rata

1
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
4
95
3,68
Kriteria

Indikator
2
2
3
2
4
3
3
3
3
4
3
3
2
2
4
3
3
1
3
3
4
3
1
3
3
3
71
2,84

Keterangan untuk setiap indikator:
1. Kerjasama
2. Bertanggungjawab
3. Disiplin

Jumlah
3
3
2
3
4
4
4
3
3
4
3
SAKIT
3
1
2
4
3
4
4
4
4
4
4
2
3
2
4
81
3,24

Kriteria

8
9
8
12
11
11
10
9
12
10

B
B
B
SB
SB
SB
SB
B
SB
SB

10
6
7
12
10
11
8
11
11
12
11
6
10
8
11

SB
B
B
SB
SB
SB
B
SB
SB
SB
SB
B
SB
B
SB
247
9,76
Baik

344

Lampiran 20
DATA HASIL PENGAMATAN PENCAPAIAN KARAKTER SISWA
SIKLUS II
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
No.

Nama

1.
DS
2.
NEP
3.
ASDN
4.
AMS
5.
ANS
6.
DKM
7.
FAA
8.
HBS
9.
LKS
10. MZA
11. NZA
12. PSM
13. PKS
14. RM
15. RRSK
16. SAKh
17. SDH
18. SBSR
19. TNA
20. TDR
21. EPL
22. AAP
23. DRA
24. MR
25. RDS
26. AAL
Total skor
Rata-rata

Indikator
1
2
3
4
3
3
4
4
4
2
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
2
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
3
4
2
3
4
4
4
98
94
88
3,77
3,62
3,38
Kriteria

Keterangan untuk setiap indikator:
1. Kerjasama
2. Bertanggungjawab
3. Disiplin

Jumlah

Kriteria

10
12
8
12
11
11
11
10
12
12
11
12
9
7
12
12
11
10
11
12
12
11
9
11
9
12

SB
SB
B
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
B
B
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
B
SB
B
SB
280
10,77
Baik
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Lampiran 21
DATA HASIL PENGAMATAN PENCAPAIAN KARAKTER SISWA
SIKLUS III
Pembelajaran PKn Melalui Model Team Assisted Individualization Berbantu
Multimedia
No.

Nama

1.
DS
2.
NEP
3.
ASDN
4.
AMS
5.
ANS
6.
DKM
7.
FAA
8.
HBS
9.
LKS
10. MZA
11. NZA
12. PSM
13. PKS
14. RM
15. RRSK
16. SAKh
17. SDH
18. SBSR
19. TNA
20. TDR
21. EPL
22. AAP
23. DRA
24. MR
25. RDS
26. AAL
Total skor
Rata-rata

Indikator
1
2
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
104
96
93
4,00
3,69
3,58
Kriteria

Keterangan untuk setiap indikator:
1. Kerjasama
2. Bertanggungjawab
3. Disiplin

Jumlah

Kriteria

10
11
10
12
12
11
12
10
12
12
12
12
10
10
11
12
12
10
12
12
12
12
10
12
10
12

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

293
11,27
Sangat baik

346

Lampiran 22

HASIL CATATAN LAPANGAN
DALAM PROSES PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM
ASSISTED INDIVIDUALIZATION BERBANTU MULTIMEDIA PADA
SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 03 KOTA SEMARANG
Siklus

:I

Kelas / Semester

: IVB/2

Hari/tanggal

: Rabu, 18 Maret 2015

Subjek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran PKn melalui model
Team Assisted Individualization berbantu multimedia!

Catatan

:

1.

Pada awal pembelajaran, guru belum memberikan motivasi.

2.

Sebagian siswa belum memperhatikan penyampaian tujuan pembelajaran.

3.

Beberapa siswa tidak memperhatikan penjelasan materi dari guru.

4.

Beberapa siswa masih berbicara dengan teman dan tidak fokus pada media.

5.

Masih banyak siswa yang tidak inisiatif menjawab pertanyaan.

6.

Guru belum membuat daftar pengelompokan.

7.

Beberapa siswa belum berkontribusi dalam diskusi kelompok.

8.

Guru belum berkeliling mengamati diskusi.

9.

Siswa masih kurang percaya diri saat presentasi.

10. Guru hanya memberikan satu pertanyaan untuk kuis.
11. Guru belum menyimpulkan materi.
12. Siswa ingin segera keluar kelas saat menjelang istirahat, sehingga tidak lagi
fokus.
Peneliti

Ayu Fatimah Cahyaningtyas
NIM. 1401411371
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Lampiran 23
HASIL CATATAN LAPANGAN
DALAM PROSES PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM
ASSISTED INDIVIDUALIZATION BERBANTU MULTIMEDIA PADA
SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 03 KOTA SEMARANG
Siklus

: II

Kelas / Semester

: IVB/2

Hari/tanggal

: Rabu, 25 Maret 2015

Subjek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran PKn melalui model
Team Assisted Individualization berbantu multimedia!

Catatan
1.

:

Pada awal pembelajaran, sebagian siswa belum memperhatikan apersepsi,
motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran

2.

Beberapa siswa melakukan hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan
pembelajaran

3.

Beberapa siswa masih berbicara dengan teman dan tidak fokus pada media

4.

Beberapa siswa tidak berinteraksi dengan guru

5.

Beberapa siswa belum berkontribusi dalam diskusi kelompok

6.

Siswa masih kurang percaya diri saat presentasi

7.

Guru sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk kuis tetapi belum
memberikan pujian untuk kelompok yang berprestasi

8.

Guru belum memberikan semangat untuk kelompok lain

9.

Masih ada siswa yang tidak ikut menyimpulkan materi

10. Pada akhir pembelajaran siswa tidak fokus karena ingin segera istirahat dan
udara panas membuat siswa kegerahan.
Peneliti

Ayu Fatimah Cahyaningtyas
NIM. 1401411371
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Lampiran 24
HASIL CATATAN LAPANGAN
DALAM PROSES PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM
ASSISTED INDIVIDUALIZATION BERBANTU MULTIMEDIA PADA
SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 03 KOTA SEMARANG
Siklus

: III

Kelas / Semester

: IVB/2

Hari/tanggal

: Rabu, 25 Maret 2015

Subjek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran PKn melalui model
Team Assisted Individualization berbantu multimedia!

Catatan
1.

:

Pada awal pembelajaran, masih ada siswa yang tidak memperhatikan
apersepsi, motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran

2.

Beberapa siswa masih berbicara dengan teman dan tidak fokus pada media

3.

Beberapa siswa tidak serius saat presentasi

4.

Siswa lain tidak memperhatikan presentasi kelompok

5.

Masih ada siswa yang tidak ikut menyimpulkan materi

Peneliti

Ayu Fatimah Cahyaningtyas
NIM. 1401411371
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Lampiran 25
DOKUMENTASI SIKLUS I

1.

Guru menyampaikan
pembelajaran

tujuan

3. Guru menampilkan multimedia
tayangan presentasi Power Point

2. Siswa mengerjakan pre-test

4. Guru memberikan pertanyaan
untuk menuntun proses berpikir
siswa

350

5.

7.

Guru
menjelaskan
materi
menggunakan
multimedia
tayangan presentasi Power Point

Guru
mendampingi
presentasi

siswa

6.

Siswa melakukan
kelompok

8. Antusias siswa saat sesi kuis

diskusi

351

9. Guru memberikan reward untuk
kelompok berprestasi

11. Siswa mengerjakan soal evaluasi

10. Guru membagikan soal evaluasi

352

Lampiran 26
DOKUMENTASI SIKLUS II

1.

Guru menyampaikan
pembelajaran

tujuan

2. Guru menampilkan multimedia
tayangan presentasi Power Point

3. Guru memberikan pertanyaan
untuk menuntun proses berpikir
siswa

4. Guru membentuk kelompok sesuai
daftar kelompok berdasarkan hasil
pre-test

353

5.

7.

Guru
menjelaskan
materi
menggunakan
multimedia
tayangan presentasi Power Point

Siswa
kelompok

melakukan

diskusi

6.

Guru menjelaskan
pengerjaan tugas

prosedur

8. Guru berkeliling mengamati dan
melakukan pendekatan pada siswa

354

9.

Guru
mendampingi
presentasi

siswa

11. Guru memberikan reward untuk
kelompok berprestasi

10. Antusias siswa saat sesi kuis

12.
Guru
bersama
siswa
menyimpulkan pembelajaran

355

13. Guru membagikan soal evaluasi

14. Siswa mengerjakan soal evaluasi

356

Lampiran 27
DOKUMENTASI SIKLUS III

1. Guru bersama siswa berdo‟a

3. Siswa mengerjakan pre-test

2.

Guru menyampaikan
pembelajaran

tujuan

4. Guru membentuk kelompok sesuai
daftar kelompok berdasarkan hasil
pre-test

357

5. Guru menampilkan multimedia
tayangan presentasi Power Point

7.

Guru
menjelaskan
materi
menggunakan
multimedia
tayangan presentasi Power Point

6. Guru memberikan pertanyaan
untuk menuntun proses berpikir
siswa

8.

Guru menjelaskan
pengerjaan tugas

prosedur

358

9.

Siswa
kelompok

melakukan

11. Guru mendampingi
presentasi

diskusi

10. Guru berkeliling mengamati dan
melakukan pendekatan pada siswa

siswa

12. Antusias siswa saat sesi kuis

359

13. Guru memberikan reward untuk
kelompok berprestasi

15. Guru membagikan soal evaluasi

14.
Guru
bersama
siswa
menyimpulkan pembelajaran

16. Siswa mengerjakan soal evaluasi

360

Lampiran 28
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA SIKLUS I, SIKLUS II,
DAN SIKLUS III

Siklus I

Siklus II

Siklus III

361

Siklus I

Siklus II

Siklus III

362

Lampiran 29

SURAT-SURAT PENELITIAN
1. Surat Ijin Penelitian

363

2. Surat Keterangan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

364

3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

