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ABSTRAK
Permana, Aziz. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Dengan
Menggunakan Model Teams Games Tournaments (TGT) Berbantu
Media Audiovisual Pada Siswa Kelas IVA SDN Wates 01 Semarang.
Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Drs. H.A. Zaenal
Abidin, M.Pd.
Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, PKn merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami
dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga
negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945.
Hasil observasi di kelas IVA SDN Wates 01 Semarang, ditemukan masalah
dalam pembelajaran PKn pada standar kompetensi mengenal sistem pemerintahan
tingkat pusat antara lain penggunaan model dan media pembelajaran belum
optimal, aktivitas siswa dalam pembelajaran belum optimal sehingga berdampak
20 siswa (55,56%) belum tuntas KKM yang ditetapkan (60), maka perlu adanya
peningkatan kualitas pembelajaran PKn yaitu melalui model teams games
tournaments (TGT) berbantu media audiovisual. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah ”bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran PKn
dengan menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang?”. Tujuan penelitian
ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual pada siswa kelas
IVA SDN Wates 01 Semarang.
Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dilaksanakan dalam tiga siklus.
Subjek penelitian ini adalah guru dan 36 siswa. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik tes untuk mengetahui hasil belajar siswa dan nontes berupa
observasi, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi untuk mengetahui
keterampilan guru, dan aktivitas siswa. Teknik analisis data terdiri atas analisis
data kualitatif, dan analisis data kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukan keterampilan guru siklus I, II, dan III
memperoleh skor 42 (sangat baik), 45 (sangat baik), dan 47 (sangat baik).
Aktivitas siswa siklus I, II, dan III memperoleh skor 28,65 (baik), 36,31 (baik),
dan 38,32 (sangat baik). Ketuntasan klasikal siklus I, II, dan III sebesar 61,11%,
69,44%, dan 91,67% dengan rata-rata siklus I,II, dan III sebesar 65,24, 72,98, dan
82,6.
Simpulan penelitian ini adalah model teams games tournaments (TGT)
berbantu media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar pembelajaran PKn pada siswa kelas IVA SDN Wates 01
Semarang.
Kata Kunci: Pembelajaran PKn, model TGT , Media Audiovisual
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional, Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilainilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan
perubahan zaman.
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 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. Pendidikan
nasional

harus

mampu

menjamin

pemerataan

1

kesempatan

pendidikan,

2

peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Untuk
mendukung tujuan pendidikan nasional diperlukan rencana yang sistematis.
Kurikulum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Implementasi UU Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan
antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan. Merujuk pada PP Nomor 19 Tahun 2005 standar nasional pendidikan
adalah “kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Standar Nasional Pendidikan berfungsi
sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Proses pembelajaran perlu dilaksanakan di dunia pendidikan. Berdasarkan
PP Nomor 19 Tahun 2005, Bab IV Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa proses
pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Proses pembelajaran demikian perlu diterapkan pada semua mata pelajaran,
termasuk mata pelajaran yang ada di tingkat SD/MI yaitu Pendidikan
Kewarganegaraan

(PKn).
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Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa mata pelajaran
Pendidikan

Kewarganegaraan

(PKn)

merupakan

“mata

pelajaran

yang

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945”.
Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam Permendiknas Nomor
22 Tahun 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan;
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
anti-korupsi;
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsabangsa lainnya;
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Menurut PP Nomor 19 tahun 2005 PKn termasuk dalam kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan
kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas
dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan,
jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia,
kemajemukan

bangsa,

pelestarian

lingkungan

hidup,

kesetaraan

gender,
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demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar
pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi melalui hasil observasi,
wawancara, angket dan catatan lapangan yang dilaksanakan di kelas IVA SDN
Wates 01 Semarang menunjukkan bahwa pembelajaran PKn belum optimal. Hal
ini dikarenakan beberapa faktor yang bersumber dari guru, siswa, dan hasil belajar
sebagai berikut:
a) Pada guru ditemukan kendala yang meliputi: (1) Guru belum optimal dalam
menggunakan model dan media pembelajaran; (2) Media pembelajaran yang
digunakan guru kurang mendukung dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
(3) Pelaksanaan proses pembelajaran cenderung konvensional; dan (4)
Pembelajaran masih berpusat pada guru;
b) Pada siswa ditemukan kendala yang meliputi: (1) Siswa kurang tertarik dalam
pembelajaran; (2) Partisipasi siswa dalam pembelajaran kurang; dan (3)
Aktivitas belajar siswa belum menunjukkan kerja kelompok;
c) Pada hasil belajar, ditemukan 20 siswa (55,56%) mendapat nilai dibawah
kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 60,
sedangkan 16 siswa (44,44%) nilainya diatas KKM dengan nilai terendah 0
dan nilai tertinggi 80 dan rata-rata 60.
Hal tersebut didukung dengan temuan Dikti (2007) menunjukkan bahwa
permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran di Indonesia seperti kurangnya
keterampilan tenaga pendidik dalam pengelolaan pembelajaran, termasuk dalam
pembelajaran

PKn.

Pada

umumnya,

tenaga

pendidik

Indonesia

masih
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menggunakan pembelajaran konvensional yang bersifat verbalistik dan proses
pembelajaran sangat berpusat pada pengajar. Daryanto (2013) menyatakan bahwa
dalam pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konvensional
yang lebih cenderung membosankan dan kurang optimal dalam penggunaan
media pembelajaran untuk mentransfer pengetahuan sehingga menyebabkan
motivasi belajar peserta didik menjadi turun.
Berdasarkan temuan data tersebut maka pelaksanaan pembelajaran PKn
memerlukan perubahan proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas
pembelajarannya. Piet A. Sahertian (dalam Rusman, 2013:50) menyatakan bahwa
kualitas guru dalam menjalankan tugasnya meliputi: (1) Bekerja dengan siswa
secara

individual;

(2)

Persiapan

dan

perencanaan

pembelajaran;

(3)

Pendayagunaan media pembelajaran; (4) Melibatkan siswa dalam berbagai
pengalaman belajar; dan (5) Kepemimpinan yang aktif dari guru.
Berdasarakan diskusi dengan tim kolaborasi, untuk memecahkan masalah
pembelajaran tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dapat meningkatkan keterampilan guru
dan mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Untuk mendukung hal
tersebut, maka peneliti menerapkan pembelajaran PKn dengan menggunakan
model pembelajaran

teams games tournaments

(TGT) berbantu

media

audiovisual.
Menurut Rusman (2013:224) teams games tournaments (TGT) merupakan
“salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam
kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang
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memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda”. Guru
menyampaikan materi, dan siswa bekerja dalam kelompok mereka masingmasing. Dalam kerja kelompok, guru memberikan LKS pada setiap kelompok.
Tugas yang diberikan dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompoknya.
Apabila ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang
diberikan, maka anggota kelompok yang lain bertanggung jawab untuk
memberikan jawaban atau menjelaskannya, sebelum mengajukan pertanyaan
tersebut kepada guru, sedangkan Huda (2014:117) menyatakan bahwa melalui
model TGT “siswa akan menikmati bagaimana suasana turnamen, dan karena
mereka berkompetisi dengan kelompok yang memiliki kemampuan setara,
membuat TGT terasa lebih fair dibandingkan kompetisi dalam pembelajaran
tradisional pada umumnya”.
Media pembelajaran yang mendukung model teams games tournaments
(TGT) adalah media audiovisual. Hamiyah & Jauhar (2014:262) mengemukakan
bahwa media audiovisual adalah “media yang mempunyai unsur suara dan unsur
gambar. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena mencakup
kedua jenis unsur media”, sedangkan Midun (dalam Rayandra Asyhar, 2012:3)
menyatakan bahwa dengan ditemukannya radio pada tahun 1930-an, muncul
gerakan “Audiovisual Education” yang menekankan pentingnya penggunaan
audiovisual dalam pembelajaran. Dari saat itu, dikenal AVA (Audiovisual Aids),
yaitu alat peraga atau media yang menyajikan materi dalam bentuk visual dan
audio untuk memperjelas materi yang disampaikan guru kepada peserta didik.
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Kemp & Dayton (dalam Daryanto, 2013:6) mengemukakan bahwa
kontribusi media pembelajaran dalam memecahkan masalah pembelajaran
meliputi: (1) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar; (2)
Pembelajaran dapat lebih menarik; (3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif
dengan menerapkan teori belajar; (4) Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat
diperpendek;

(5) Kualitas pembelajaran dapat

ditingkatkan;

(6)

Proses

pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan; (7) Sikap
postif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat
ditingkatkan; dan (8) Peran guru berubah kearah yang positif. Diharapkan dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual dapat mendorong siswa secara aktif, kreatif, dan mandiri dalam
kegiatan pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IVA
SDN Wates 01 Semarang dapat meningkat.
Penggunaan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembeajaran, hal ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Rifki Arifatul Uyun dengan judul “Model
Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournaments) Dengan Berbantuan Media
Audiovisual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas
III SDN Bringin 02 Kota Semarang” menunjukkan bahwa model teams games
tournament

berbantuan

media

audiovisual

dapat

meningkatkan

kualitas

pembelajaran IPS. Keterampilan guru siklus I memperoleh skor 22 (kategori
baik), siklus II memperoleh skor 26 (kategori baik), dan siklus III memperoleh
skor 30 (kategori sangat baik). Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa siklus I
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mendapatkan 12,9 (kategori baik), siklus II mendapatkan 15,26 (kategori baik),
dan siklus III mendapatkan17,03 (kategori sangat baik). Ketuntasan klasikal siswa
siklus I sebesar 65%, Siklus II sebesar 77,50%, dan siklus III sebesar 87,50%.
Dari ulasan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti mengkaji melalui
penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn
Dengan Menggunakan Model Teams Games Tournaments (TGT) Berbantu Media
Audiovisual Pada Siswa Kelas IVA SDN Wates 01 Semarang”.

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :
1.2.1.1 Rumusan Masalah Umum
Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dengan menggunakan
model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual pada siswa
kelas IVA SDN Wates 01 Semarang?
1.2.1.2 Rumusan Masalah Khusus
a. Apakah model pembelajaran teams games tournaments (TGT) berbantu
media

audiovisual

dapat

meningkatkan

keterampilan

guru

dalam

pembelajaran PKn kelas IVA SDN Wates 01 Semarang?
b. Apakah model pembelajaran teams games tournaments (TGT) berbantu
media audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran
PKn

kelas

IVA

SDN

Wates

01

Semarang?
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c. Apakah model pembelajaran teams games tournaments (TGT) berbantu
media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran PKn
kelas IVA SDN Wates 01 Semarang?
1.2.2 Pemecahan Masalah
Sesuai dengan perumusan masalah maka untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang akan
dilaksanakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual, adapun langkahlangkah tindakan tersebut adalah :
Tabel 1.1
Langkah – langkah Pembelajaran Model Teams Games Tournaments (TGT)
dan langkah-langkah pembelajaran Media Audiovisual

Langkah – langkah
Pembelajaran Model

Langkah – langkah

Teams Games

Pembelajaran Audiovisual

Tournaments (TGT)

menurut Hamiyah & Jauhar

menurut Rusman (2013:

(2014: 266)

225)
1. Penyajian Kelas (class
precentation)
2. Belajar

1. Merumuskan tujuan
2. Persiapan guru

dalam

kelompok (teams)

3. Persiapan kelas
4. Langkah penyajian

3. Permainan (games)

pelajaran dan pemanfaatan

4. Pertandingan

media

(tournament)
5. Penghargaan Kelompok
(team recognition)

5. Langkah kegiatan belajar
siswa
6. Langkah evaluasi
pengajaran.
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1.3 TUJUAN PENELITIAN
1.3.1 Tujuan Umum
Adapun tujuan umum penelitian ini adalah :
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual pada siswa kelas
IVA SDN Wates 01 Semarang.

1.3.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :
a. Meningkatkan

keterampilan

guru

dalam

pembelajaran

PKn

dengan

menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan
model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis
maupun praktis. Kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah:
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a. Pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
dengan terciptanya suasana belajar yang mengedepankan kerja sama, aktif,
kreatif dan mandiri.
b. Menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya.
c. Menambah hasanah bagi dunia pendidikan.
1.4.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, bagi:
a. Guru
1. Mendorong para guru agar dapat mengadakan variasi pembelajaran
dengan menerapkan dan melakukan inovasi pembelajaran khususnya
teams games tournaments (TGT);
2. Menciptakan iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan dengan model pembelajaran yang bervariasi;
3. Sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan pembelajaran.
b. Siswa
1. Memperoleh pengalaman yang membantu dalam belajar aktif;
2. Tercipta iklim pembelajaran yang kondusif;
3. Menumbuhkan motivasi belajar dalam diri siswa untuk aktif dalam
proses pembelajaran;
4. Meningkatkan minat siswa dalam pembeajaran PKn.
c. Sekolah
1. Tercipta iklim pendidikan sekolah yang kondusif;
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2. Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada
peningkatan kualitas pembelajaran;
3. Memberi konstribusi dalam perbaikan pembelajaran yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
4. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

BAB II KAJIAN
PUSTAKA
2.1 KERANGKA TEORI
2.1.1 Belajar
2.1.1.1 Pengertian Belajar
Robert M. Gagne (dalam Isriani & Dewi, 2012:4) menyatakan bahwa
belajar adalah suatu proses yang kompleks dan hasil belajar berupa kapabilitas,
timbulnya kapabilitas disebabkan stimulasi yang berasal dari lingkungan dan
proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar, sedangkan Slameto (2013:2)
mengemukakan bahwa belajar adalah “suatu proses usaha yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya”. Pendapat tersebut di dukung oleh Siahaan (dalam Hamiyah &
Jauhar, 2014:1) yang mengemukakan bahwa belajar adalah suatu bentuk
pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dengan cara
bertingkah laku yang baru berdasarkan pengalaman dan latihan.
Hamiyah & Jauhar (2014:4) menyatakan bahwa belajar merupakan “suatu
proses

perubahan

perilaku/pribadi

seseorang

berdasarkan

pengalamannya

berinteraksi dengan lingkungannya dengan ditunjukkan dalam berbagai bentuk
seperti

perubahan

pengetahuan,

pemahaman,

sikap

dan

tingkah

laku,

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada
pada individu yang belajar”. Pengertian lain Nana Sudjana (dalam Hamiyah &
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Jauhar, 2014:2) mengemukakan bahwa belajar adalah “suatu proses yang ditandai
dengan perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar
dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan,
pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, dan
perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar“.
Pernyataan tersebut didukung oleh Hamdani (2011:21) yang menyatakan
bahwa belajar “merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan
serangkaian kegiatan, misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru,
dan sebagainya”.
Berdasarkan penjelasan tentang belajar di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku dalam pribadi seseorang
berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan.
2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Dalam proses belajar, yang dilaksanakan oleh peserta didik tidak terlepas
dari beberapa faktor yang mendukung efektivitas belajar itu sendiri. Slameto
(2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan
menjadi dua golongan yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu dan
faktor dari luar individu, sedangkan Dollar & Miller (dalam Hamiyah & Jauhar,
2014:22) menyatakan bahwa belajar dipengaruhi oleh empat hal, yaitu:
a) Adanya motivasi dari siswa yang bersangkutan;
b) Adanya perhatian dan mengetahui sasaran;
c) Adanya usaha;
d) Adanya evaluasi dan pemantapan hasil.
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Slameto

(2013:54)

mengemukakan

bahwa

faktor-faktor

yang

mempengaruhi belajar yaitu:
a) Faktor intern, yang terdiri dari tiga faktor berikut:
1) Faktor jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh.
2) Faktor psikologis yang meliputi intelegensi, perhatian, minat,
bakat, motif, kematangan, dan kesiapan.
3) Faktor kelelahan yang meliputi kelelahan jasmani dan rohani.
b) Faktor ekstern
1) Faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi
antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi
keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.
2) Faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi
guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah,
alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran,
keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah.
3) Faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam
masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan
masyarakat.
Berdasarkan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
adalah faktor intern (faktor jasmaniah, psikologis, dan kelelahan) dan faktor
ekstern (faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat).
2.1.1.3 Sumber Belajar
Sumber belajar merupakan “segala daya yang dapat digunakan untuk
kepentingan proses atau aktivitas pembelajaran baik secara langsung maupun
tidak langsung, di luar dari peserta didik (lingkungan) yang melengkapi diri
mereka pada saat pembelajaran berlangsung” (Ahmad Rohani, 2010:185).
Pernyataan tersebut didukung oleh Arif S. Sadiman (dalam Ahmad Rohani,
2010:186) yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber
yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan memungkinkan atau
memudahkan

terjadinya

proses

belajar.
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Depdiknas (2008) menyatakan bahwa sumber belajar adalah “segala sesuatu
yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat
digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar”, sedangkan AECT
(Association of Education Communication Technology) menyatakan bahwa
sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu
yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun
secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar
(dalam Hamdani, 2011:81).
Sedangkan Edgar Dale (dalam Ahmad Rohani, 2010:186) mengemukakan
bahwa yang disebut sumber belajar itu pengalaman yang dapat diraih peserta
didik dengan:
a) Mengalaminya secara langsung, dengan melakukannya atau berbuat;
b) Mengamati orang lain melakukannya;
c) Membaca.
AECT

(Association

of

Education

Communication

Technology)

membedakan enam jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses
pembelajaran yakni:
a) Pesan (Message)
Pesan baik formal maupun informal dapat dimanfaatkan sebagai sumber
belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh
lembaga resmi, seperti pemerintah dan non pemerintah, atau yang
diberikan guru, instruktur dan lain-lain dalam situasi pembelajaran. Selain
pesan formal, ada pula pesan nonformal yang dapat diguanakan sebagai
sumber belajar, yakni pesan yang terdapat dalam lingkungan sekitar atau
yang ada di masyarakat luas.
b) Orang (People)
Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar karena dari seseorang
kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru.
c) Bahan (Materials)
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Bahan (Materials) merupakan perangkat lunak yang mengandung pesan
untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh
dirinya sendiri. Contoh bahan (materials) adalah buku paket, buku teks,
handbook, modul, video, audio, dan sebagainya.
d) Alat (Device)
Dalam sumber beajar, alat merupakan benda-benda yang berbentuk fisik
sering disebut juga dengan perangkat keras (hardware) yang berfungsi
sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan. Contoh alat adalah
multimedia, projector, slide projector, OHP, film, dan sebagainya.
e) Metode (Method)
Metode merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan pebelajar
(guru) dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada pembelajar
(siswa) untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Contoh
metode pembeajaran sering yang digunakan adalah demonstrasi, diskusi,
ceramah, permainan, tanya jawab, dan sebagainya.
f) Latar (Setting)
Latar dalam sumber belajar merupakan situasi dan kondisi lingkungan baik
yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar
sekolah, dan baik yang sengaja dirancang (by design) maupun yang tidak
secara khusus disiapkan, namun dapat digunakan oleh guru dalam
pembelajaran (by utilization). Yang termasuk latar adalah pengaturan
ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan
sebagainya. (dalam Rayandra Asyhar, 2012:9)
Berdasarkan penjelasan tentang sumber belajar di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua jenis sumber yang ada di sekitar
kita yang mendukung terjadinya proses pembelajaran. Jenis-jenis sumber belajar
adalah (1) pesan; (2) orang; (3) bahan; (4) alat; (5) metode; dan (6) latar.
2.1.2 Pembelajaran
2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran
Isriani & Dewi (2012:10) menyatakan bahwa pembelajaran adalah “suatu
aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang
diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum”,
sedangkan Setyosari & Sulton (dalam Rayandra Asyhar, 2012:7) mengemukakan
bahwa pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oeh pebelajar (guru, instruktur)
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dengan tujuan untuk membantu pembelajar (siswa, peserta didik) agar bisa belajar
dengan mudah. Di dalamnya berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk
memengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa.
Pendapat tersebut didukung oleh Hamiyah & Jauhar (2014:66) yang
mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan “proses kerja sama antara guru
dan siswa dalam memanfaatkan semua potensi dan sumber yang ada baik dari
dalam diri siswa maupun luar siswa untuk mencapai tujuan yang ditentukan”.
Aliran

behavioristik

(dalam

Hamdani,

2011:243)

menyatakan

bahwa

pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan
menyediakan

lingkungan

atau

stimulus,

sedangkan

Daryanto

(2012:19)

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan “akumulasi dari konsep mengajar
(teaching) dan konsep belajar (learning). Konsep tersebut dapat dipandang
sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem belajar ini terdapat komponen peseta
didik, tujuan, materi, fasilitas, dan prosedur serta media atau alat yang harus
dipersiapkan”.
Daryanto (2012:30) mengemukakan beberapa prinsip yang perlu dikuasai
dan

dikembangkan

oleh

guru

dalam

upaya

mengoptimalkan

kegiatan

pembelajaran, yakni: (1) Prinsip perhatian dan motivasi; (2) Prinsip keaktifan; (3)
Prinsip keterlibatan langsung/berpengalaman; (4) Prinsip pengulangan; (5) Prinsip
tantangan; (6) Prinsip balikan dan penguatan; dan (7) Prinsip perbedaan
individual.
Darsono menyatakan bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut:
a) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara
sistematis;
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b) Pembelajaran dapat menumbuhkan pertumbuhan dan motivasi siswa
dalam belajar;
c) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian
dan menantang siswa;
d) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan
menarik;
e) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan
menyenangkan bagi siswa;
f) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik
secara fisik maupun psikologi;
g) Pembelajaran menekankan keaktifan siswa; dan
h) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja (dalam Hamdani,
2011:56)
Darsono (dalam Hamdani, 2011:56) menyatakan bahwa pembelajaran harus
mampu membina kemahiran pada peserta didik secara kreatif sehingga dapat
menghadapi situasi sejenis atau bahkan situasi yang baru sama sekali dengan cara
yang memuaskan. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas
berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain (Rusman,
2013:1). Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi metode dan evaluasi.
Berdasarkan penjelasan tentang pembelajaran di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem kerja sama antara guru
dengan peserta didik dalam memanfaatkan seluruh komponen-komponen belajar
untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2.1.3 Kualitas Pembelajaran
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu (berkualitas) bagi setiap warga negara.
“Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan”
(Hamdani, 2011:194). Etzioni (dalam Daryanto, 2012:57) mengemukakan bahwa
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“efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan
atau sasarannya. Efektivitas ini merupakan suatu konsep yang lebih luas
mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang”.
Prokopenko (dalam Hamdani, 2011:194) menyatakan bahwa efektivitas
merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan
gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran atau tingkat
pencapaian tujuan-tujuan. Efektivitas belajar adalah “tingkat pencapaian tujuan
pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni” (Daryanto,

2012:57).

Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan
serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran, sedangkan Hamdani
(2011:295) menyatakan bahwa hakikat kualitas pembelajaran merupakan “kualitas
implementasi dari program pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya”.
Berdasarkan penjelasan tentang kualitas pembelajaran di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah mutu atau keefektifan pemikiran
yang tertuju pada suatu keadaan yang baik sebagai tingkat keberhasilan proses
pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Depdiknas (2007:7) menyebutkan bahwa terdapat tujuh indikator kualitas
pembelajaran yaitu sebagai berikut:
1) Keterampilan guru mengelola pembelajaran, yaitu kecakapan
melaksanakan pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran; 2)
Aktivitas siswa, yaitu segala bentuk kegiatan siswa baik secara fisik
maupun nonfisik; 3) Hasil belajar siswa, yaitu perubahan perilaku setelah
mengalami aktivitas belajar; 4) Iklim pembelajaran, mengacu pada
interaksi antar komponen-komponen pembelajaran seperti guru dan
siswa; 5) Materi, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan
kompetensi yang harus dikuasai siswa; 6) Media pembelajaran,
merupakan alat bantu untuk memberikan pengelaman belajar kepada
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siswa; dan 7) sistem pembelajaran di sekolah, yaitu proses yang terjadi di
sekolah.
Dalam penelitian ini, difokuskan pada indikator keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar.
2.1.3.1 Keterampilan Guru
Hamdani (2011:17) mengemukakan bahwa mengajar pada hakikatnya
merupakan “suatu proses, yaitu proses mengatur dan mengorganisasikan
lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan
mendorong proses belajar. Pada tahap berikutnya, mengajar adalah proses
memberikan bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam melakukan poses
belajar”.
Keterampilan

dasar

mengajar

(teaching

skilsl),

merupakan

suatu

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan
keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar
(teaching skills) pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat
mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal
untuk

melaksanakan

tugas-tugas

pembelajarannya

secara

terencana

dan

profesional. Menurut Rusman (2013:80) keterampilan dasar mengajar guru secara
aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan
mengajar, yakni:
a. Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills)
Rusman (2013:80) menyatakan bahwa kegiatan membuka pelajaran adalah
“kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Membuka pelajaran (Set
Induction) adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan
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pembelajaran untuk menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun
perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut
akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar”, sedangkan
Abimayu (dalam Rusman, 2013:81) mengemukakan bahwa membuka pelajaran
adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi atau suasana
siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terfokus pada hal-hal yang
akan dipelajari. Jadi membuka pelajaran merupakan pengondisian awal agar
mental dan perhatian siswa terpusat pada materi yang akan diajarkan serta
memiliki motivasi yang tinggi untuk terus mengikuti pembelajaran sampai selesai
dengan semangat dan konsentrasi yang tinggi.
Hamiyah & Jauhar (2014:233) mengemukakan bahwa komponen membuka
pelajaran adalah: (1) Menarik perhatian siswa; (2) Memotivasi siswa; (3)
Memberikan acuan/struktur pelajaran dengan menunjukkan tujuan, kompetensi
dasar, dan indikator hasil belajar, serta pokok persoalan yang akan dibahas,
rencana kerja, dan pembagian waktu; (4) Mengaitkan topik yang sudah dikuasai
dengan topik baru; dan (5) Menguasai situasi kelas.
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam
kegiatan pendahuluan adalah:
1) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
2) Melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan pengetahuan sebelumnya
dengan materi yang akan dipelajari.
3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan
dicapai.
4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai
dengan silabus dan RPP.
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Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi: (1) Menarik
perhatian siswa; (2) Menimbulkan motivasi; (3) Memberi acuan melalui berbagai
usaha; dan (4) Membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan
dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa
(apersepsi).
b. Keterampilan Bertanya (Questioning Skills)
Bertanya merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh siswa dalam
tiap kesempatan, sehingga guru harus mampu memfasilitasi kemampuan bertanya
siswa untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. John I Bolla (dalam
Rusman, 2013:82) mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran setiap
pertanyaan, baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang menuntutu respons
siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh pengetahuan dan meningkatkan
kemampuan berpikir. Artinya pertanyaan dapat berupa kalimat tanya atau dalam
bentuk suruhan, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara
aktif. Dalam kegiatan pembelajaran, bertanya mempunyai peranan penting yakni
sebagai berikut:
1) Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran;
2) Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu
masalah yang sedang dibicarakan;
3) Mengembangkan pola pikir dan cara belajar aktif dari siswa sebab
berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya;
4) Menuntun proses berpikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan
membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik; dan
5) Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas.
(Rusman, 2013:82)
Hamiyah & Jauhar (2014:233) menyatakan bahwa keterampilan bertanya
adalah “suatu pengajaran itu sendiri, sebab, pada umumnya, guru selalu
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melibatkan/ menggunakan tanya jawab dalam pembelajarannya”. Dalam proses
pembelajaran bertanya mempunyai peran sebagai berikut:
1) Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar;
2) Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu
masalah yang sedang dibicarakan;
3) Mengembangkan pola pikiran dan cara belajar aktif dari siswa, sebab
berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya;
4) Menuntun proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan
membantu siswa dalam menentukan jawaban yang baik; dan
5) Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas
(Hamiyah & Jauhar, 2014:240).
Tanya jawab harus dilakukan dengan tepat, ciri-ciri pertanyaan yang baik
menurut Uzer Usman yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jelas dan mudah dimengerti siswa;
Berisi informasi yang cukup agar siswa bisa menjawab pertanyaan;
Difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu;
Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum;
Berikan pertanyaan kepada seluruh siswa secara merata;
Berikan respons yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul
keberanian siswa untuk menjawab dan bertanya; dan
7) Tuntunlah jawaban siswa sehingga mereka dapat menemukan sendiri
jawaban yang benar (dalam Rusman, 2013:82).
Komponen-komponen keterampilan bertanya meliputi: (1) Pengungkapan
pertanyaan secara jelas dan singkat; (2) Pemberian acuan; (3) Fokus pertanyaan;
(4) Pemindahan giliran; (5) Penyebaran; (6) Pemberian waktu berpikir; dan (7)
Pemberian tuntunan.
c. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills)
Rusman (2013:84) menyatakan bahwa “penguatan dapat berarti juga
respons terhadap suatu tingkah laku yag dapat meningkatkan kemungkinan
berulangnya kembali tingkah laku tersebut”, sedangkan Hamiyah & Jauhar
(2014:243) mengemukakan bahwa “pemakaian yang tepat dari teknik penguatan
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ini akan menimbulkan sikap yang positif bagi siswa serta meningkatkan
partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga memungkinkan
pencapaian prestasi belajar yang tinggi”.
Ada empat cara dalam memberikan penguatan (reinforcement), yaitu : (1)
Penguatan kepada pribadi tertentu; (2) Penguatan kepada keompok siswa; (3)
Pemberian penguatan dengan cara segera; dan (4) Variasi dalam penggunaan
(Rusman, 2013:85).
d. Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills)
Hamiyah & Jauhar (2014) menyatakan bahwa keterampilan mengadakan
variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar
mengajar yang di tujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam
situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, serta penuh
partisipasi.
Ada tiga prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi (variation
skills) yang perlu diperhatikan guru, yaitu:
1) Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang
relevan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan;
2) Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan,
sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu
kegiata pembelajaran;
3) Direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Rusman, 2013:86).
Hamiyah & Jauhar (2014) mengemukakan bahwa komponen keterampilan
variasi

mengajar

adalah

sebagai

berikut:
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1) Variasi gaya mengajar yang terdiri dari variasi suara guru, variasi mimik dan
gerak, perubahan posisi, kesenyapan, pemusatan perhatian, dan kontak
pandang.
2) Variasi media pembelajaran.
3) Variasi interaksi belajar mengajar.
Tujuan dan manfaat keterampilan variasi (variation skills) adalah sebagai
berikut:
1) Menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek
pembelajaran yang relevan dan bervariasi;
2) Memberikan kesempatan berkembangnya bakat yang dimiliki siswa;
3) Memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah denagn
berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang
lebih baik; dan
4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima
pelajaran yang disenangi (Rusman, 2013:86).
e. Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills)
Hamiyah & Jauhar (2014:238) menyatakan bahwa menjelaskan adalah
“menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran yang disampaikan
secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa untuk memahami
bahan pelajaran”, sedangkan Rusman (2013:86) mengemukakan keterampilan
menjelaskan adalah “penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara
sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya,
misalnya sebab dan akibat”.
Tujuan pemberian penjelasan dalam pembelajaran adalah:
1) Membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, hukum, dalil,
fakta, dan prinsip objektif dan bernalar;
2) Melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalahmasalah
atau
pertanyaan;
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3) Mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya
dengan untuk mengatasi kesalahpahaman siswa; dan
4) Membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran
dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan masalah (Rusman,
2013:86).
Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan (explaining skills) adalah sebagai
berikut: (1) Keterkaitan dengan tujuan; (2) Relevan antara penjelasan dengan
materi dan karakteristik siswa; (3) Kebermaknaan; (4) Dinamis; dan (5)
Penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti dan kegiatan penutup
(Rusman, 2013:88).
f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Rusman (2013:89) mengemukakan bahwa keterampilan membimbing
kelompok kecil adalah “salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi
sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok”. Diskusi
kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang
dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau
informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok
merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau
memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk
berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif.
Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi, antara lain: (a)
Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; (b) Memperjelas
masalah; (c) Menganalisis pandangan siswa; (d) Meningkatkan urunan pikir
siswa; (e) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; (f) Menutup diskusi
(Rusman,

2013:89).
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g. Keterampilan Mengelola Kelas
Uzer Usman (dalam Rusman, 2013:90) menyatakan bahwa pengelolaan
kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi
belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses
pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian
kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan
tugas atau penetapan norma kelompok yang produktif.
Komponen-komponen dalam mengelola kelas adalah sebagai berikut:
1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan
kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif), seperti keterampilan
menunjukkan sikap tanggap, memberi perhatian, memusatkan perhatian,
memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-petunjuk yang
jelas, menegur dan memberi penguatan.
2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar
yang optimal yaitu berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan
siswa yang berkelanjutan denga maksud agar guru dapat melakukan
tindakan remidial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal.
Dalam pengembalian kondisi belajar, guru dapat menggunakan strategi:
(a) Modifikasi tingkah laku; (b) Pendekatan pemecahan masalah
kelompok; dan (c) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang
menimbulkan masalah (Rusman, 2013:90).
h. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan
Rusman (2013:91) mengemukakan bahwa pembelajaran individual adalah
“pembelajaran yang paing humanis untuk memenuhi kebutuhan dan ketertarikan
siswa”. Guru dapat melakukan variasi, bimbingan, dan penggunaan media
pembelajaran dalam rangka memberikan sentuhan kebutuhan individual.
Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya
terbatas, yaitu antara dua sampai delapan orang untuk kelompok kecil, dan
seorang untuk perseorangan. Peran guru dalam pembelajaran perseorangan ini
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adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, fasiitator, konselor, dan
sekaligus sebagai peserta kegiatan.
Komponen-komponen dalam keterampilan pembelajaran perseorangan
adalah sebagai berikut: (1) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi;
(2)

Keterampilan

mengorganisasi;

(3)

Keterampilan

membimbing

dan

memudahkan belajar; dan (4) Keterampilan merencanakan dan melaksanakan
kegiatan pembelajaran (Rusman, 2013:91).
i. Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills)
Rusman (2013:92) menyatakan bahwa menutup pelajaran (closure) adalah
“kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran”.
Keterampilan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa
yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat
keberhasilan guru dalam proses pembelajaran.
Hamiyah & Jauhar (2014:237) mengemukakan bahwa kegiatan yang dapat
dilakukan guru dalam menutup pelajaran antara lain:
1) Meninjau kembali yang tediri dari merangkum inti pelajaran dan
membuat ringkasan;
2) Mengevaluasi yang terdiri dari mendemonstrasikan keterampilan,
mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat
siswa sendiri, dan soal-soal tertulis atau lisan;
3) Memberi dorongan atau psikologi atau sosial.
Komponen menutup pelajaran menurut Uzer Usman adalah sebagai berikut:
1) Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau
menyimpulkan hasil pembelajaran;
2) Melakukan

evaluasi

antara

lain

dengan

cara

mendemonstrasikan

keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi
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pendapat siswa sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis (dalam Rusman,
2013:92).
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam
kegiatan penutupan adalah:
1) Bersama-sama dengan siswa dan/ atau sendiri membuat kesimpulan
pembelajaran;
2) Melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap kegiatan yang telah
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran
remidial, pengayaan, layanan bimbingan, memberikan tugas baik
individu maupun kelompok;
5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Berdasarkan penjelasan tentang keterampilan guru di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa keterampilan guru adalah kemampuan atau kecakapan
seorang guru dalam mengatur proses belajar mengajar di kelas, baik dalam
penyampaian materi, pengkondisian kelas, penggunaan media, dan sebagainya
dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Dalam
penelitian ini, keterampilan guru dikemas melalui model teams games
tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
2.1.3.2 Aktivitas Siswa
Paul B. Diedrich (dalam Ahmad Rohani, 2010:10) menggolongkan aktivitas
belajar siswa menjadi 8 kelompok, yaitu:
a) Aktivitas Visual (Visual Activities)
Aktivitas visual meliputi membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi,
percobaan, dan pekerjaan orang lain, dan sebagainya.
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b) Aktivitas Lisan (Oral Activities)
Aktivitas lisan meliputi menyatakan, merumuskan bertanya, memberi
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi,
dan sebagainya.
c) Aktivitas Mendengarkan (Listening Activities)
Aktivitas mendengarkan meliputi mendengarkan: uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato dan sebagainya.
d) Aktivitas Menulis (Writing Activities)
Aktivitas menulis meliputi menulis: cerita, karangan, laporan, tes angket,
menyalin, dan sebagainya.
e) Aktivitas Menggambar (Drawing Activities)
Aktivitas Menggambar meliputi menggambar, membuat grafik, peta,
diagram, pola, dan sebagainya.
f) Aktivitas Motor (Motor Activities)
Aktivitas motor meliputi melakukan percobaan, membuat kostruksi,
model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan
sebagainya.
g) Aktivitas Mental (Mental Activities)
Aktivitas mental meliputi menanggap, mengingat, memecahkan masalah,
menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya.
h) Aktivitas Emosional (Emotional Activities)
Aktivitas emosional meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira,
berani, tenang, gugup, dan sebagainya.
Berdasarkan penjelasan tentang aktivitas siswa di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku
belajar pada siswa. Dalam penelitian ini, aktivitas siswa dikemas melalui model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
2.1.3.3 Hasil Belajar
Hamdani

(2011:241)

menyatakan

bahwa

hasil

belajar

merupakan

“perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar”,
sedangkan Robert M. Gagne (dalam Ahmad Rohani, 2010:47) mengemukakan
delapan macam kemampuan manusia sebagai hasil belajar yang membutuhkan
kondisi belajar (sistem lingkungan belajar) untuk pencapaiannya. Delapan macam
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kemampuan tersebut dapat disederhanakan menjadi lima macam yaitu: (1)
Keterampilan intelektual; (2) Strategi kognitif (mengatur cara belajar); (3)
Informasi verbal; (4) keterampilan motorik; dan (5) Sikap (Ahmad Rohani,
2010:47).
Pendapat lain Moh. Surya mengemukakan bahwa hasil belajar akan tampak
dalam berikut ini: (1) Kebiasaan; (2) Keterampilan; (3) Pengamatan; (4) Berpikir
asosiatif; (5) Berpikir rasional dan kritis; (6) Sikap; (7) Inhibisi; (8) apresiasi; dan
(9) Perilaku afektif (dalam Hamdani, 2011:242).
Bloom (dalam Endang Poerwanti, 2008:1-23) mengemukakan tiga aspek
perubahan perilaku pada diri seseorang sebagai hasil belajar sebagai berikut:
a. Aspek kognitif. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan berpikir
(pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis) seseorang terhadap suatu
materi pembelajaran.
b. Aspek afektif. Aspek ini berkaitan dengan penyikapan, perasaan, minat,
moralitas seseorang terhadap suatu materi pembelajaran.
c. Aspek psikomotor. Aspek ini berkaitan dengan fungsi sistem syaraf,
otot, dan fungsi psikis. Wujudnya berupa kemampuan mencipta,
berkreasi, dan sejenisnya.
Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang mencakup perubahan
perilaku dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang terjadi pada individu
yang melakukan proses pembelajaran.
2.1.3.4 Iklim Pembelajaran
Depdiknas (2007) mengemukakan bahwa iklim pembelajaran mengacu pada
interaksi antar komponen-komponen pembelajaran seperti guru dan siswa,
sedangkan

menurut

pembelajaran

meliputi

Hamiyah
berbagai

& Jauhar (2014:203)
hal

yang

dapat

lingkungan

sistem

memperlancar

proses
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pembelajaran di kelas, seperti kompetensi dan kreativitas guru dalam
mengembangkan materi pembelajaran, penggunaan metode belajar

yang

bervariasi, pengaturan waktu dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran serta penentuan evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa.
Penekanan dalam penciptaan atmosfer belajar yang kondusif adalah
penciptaan

suasana

pembelajaran

yang

menyenangkan,

mengasyikkan,

mencerdaskan, dan menguatkan (Hamiyah & Jauhar, 2014:204).
Berdasarkan penjelasan tentang iklim pembelajaran di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa iklim pembelajaran adalah segala situasi yang muncul akibat
hubungan antara guru dengan peserta didik yang mempengaruhi proses
pembelajaran.
2.1.3.5 Materi
Depdiknas (2007) mengemukakan bahwa materi disesuaikan dengan tujuan
pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Materi ajar memuat
fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butirbutir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi, sedangkan
Rusman (2013) mengemukakan bahwa materi adalah “isi pokok bahasan”. Materi
harus spesifik dan berhubungan erat dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penjelasan tentang materi di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa materi adalah inti dari pokok bahasan dalam suatu pembelajaran.
2.1.3.6 Media Pembelajaran
Depdiknas (2007) menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat
bantu untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa, sedangkan Gerlach &
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Ely (dalam Rayandra Asyhar, 2012:7) mengemukakan bahwa media pembelajaran
mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi atau kajian
yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh
pengetahuan, keterampilan atau sikap. Media pembelajaran mencakup semua
sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran,
sehingga bentuknya bisa berupa perangkat keras (hardware), seperti komputer,
televisi, projektor, dan perangkat lunak (software) yang digunakan pada perangkat
keras itu.
Sanjaya (dalam Hamiyah & Jauhar, 2014:260) menyatakan bahwa media
pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan
perangkat lunak yang mengandung pesan.
Berdasarkan penjelasan tentang media pembelajaran di atas, maka dapat
disimpulkan

bahwa

media

pembelajaran

adalah

sesuatu

yang

dapat

menyampaikan pesan dalam pembelajaran yang kondusif.
2.1.3.7 Sistem Pembelajaran di Sekolah
Depdiknas (2007) mengemukakan bahwa sistem pembelajaran di sekolah
yaitu proses yang terjadi di sekolah. Dalam rangka pembaharuan sistem
pendidikan nasional telah ditetapkan visi pembangunan pendidikan nasional.
Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 pendidikan nasional adalah
terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa
untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi
manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan
zaman

yang

selalu

berubah.
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Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian

prinsip

penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan
reformasi

pendidikan.

Salah

satu

prinsip

tersebut

adalah

pendidikan

diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang
memberikan ketelad anan, membangun kemauan,

dan mengembangkan

potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran
paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma
pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu
direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan
efisien (Rusman, 2013:03).
Sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses.
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetens i
lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada sa tuan
pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan
menengah pada jalur formal, balk pada sistem paket maupun pada sistem kredit
semester.
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 menyatakan bahwa standar proses
meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,
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penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Berdasarkan penjelasan tentang sistem pembelajaran di sekolah, maka dapat
disimpulkan bahwa sistem pembelajaran di sekolah terdiri dari perencanaan
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pem belajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk ter laksananya proses
pembelajaran yang efektif dan efisien.
2.1.4 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
2.1.4.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kesadaran berbangsa dan cinta tanah air merupakan kondisi awal bagi
setiap warga negara untuk timbulnya ancaman atau tantangan terhadap
kelangsungan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD
1945 yakni “Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pendidikan

Kewarganegaraan

selalu

berkaitan

dengan

paradigma

kewarganegaraan dan bermakna warga negara (citizen). Wirman Burhan (2014:5)
menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah “pemberdayaan masyarakat/ warga
negara dalam keterlibatannya/ keikutsertaannya (partisipasi secara aktif di dalam
menata kehidupan komunitas politik, kehidupan bermasyarakat berbangsa dan
bernegara”. Citizen bermakna warga negara yang memiliki jiwa dan semangat
publik (dalam kaitan dengan kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan
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bernegara), sebagai strategi kebijakan politik negara bangsa. Kewarganegaraan
dikaitkan dengan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah penanaman
pola sikap dan perilaku normatif bagi setiap warga negara untuk memiliki
kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PKn
dalam hal ini merupakan upaya pembentukan moral dan kepribadian kebangsaan
bagi anak bangsa dan warga negaranya untuk memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air. PKn sesuai yang diuraikan diatas sebagai salah satu perwujudan
peningkatan/penguatan pemahaman lebih lanjut dari kesadaran dalam kehidupan
berbangsa

dan

cinta

tanah

air.

Dari

uraian

diatas

maka

pendidikan

kewarganegaraan (PKn) merupakan suatau pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio, kultural, bahasa, suku
bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai
dengan amanat pancasila dan UUD 1945 (Wirman Burhan,2014:7).
Ruminiati (2008) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan,
yaitu pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya
diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 1949 yang kemudian mengalami
pembaharuan menjadi UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan,
sedangkan Cholisin (dalam Winarno, 2013:6) PKn di Indonesia diartikan sebagai
pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam
kehidupan bernegara yang kesemuanya 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.
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Berdasarkan penjelasan tentang pendidikan kewarganegaraan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang
mencakup pemahaman dasar tentang kewarganegaraan sesuai dengan Pancasila
dan UUD 1945.
2.1.4.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Tujuan PKn adalah “untuk membentuk watak atau karakteristik warga
negara yang baik” (Ruminiati, 2008:1-26). Tujuan pendidikan kewarganegaraan
adalah sebagai berikut:
a) Sebagai usaha untuk membentuk pola sikap dan pola perilaku peserta
didik/warga negara untuk menjadi arga negara yang berkesadaran bela
negara yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen dalam rangka
mempertahankan kelangsungan dan perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia;
b) Untuk membentuk peseta didik menjadi manusia/warga negara yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dan memiliki rasa
kesadaran bela negara;
c) Untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan
dasar berkenaan dengan “hubungan warga negara dengan negara serta
pendidikan pendahuluan bela negara, agar menjadi warga negara yang
dapat diandalkan oleh bangsa dan negara;
d) Agar dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban
secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara
yang terdidik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selaku warga
negara RI yang bertanggung jawab;
e) Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak
diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Hak
Asasi Manusia, Demokratis, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan
Nasional, serta kritis dan bertanggung jawab;
f) Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan
serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan
bangsa;
g) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan;
h) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
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i) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain;
j) Berintegrasi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
(Wirman Burhan, 2014:15).
Berdasarkan Permendiknas nomor 22 Tahun 2006 mata pelajaran PKn
bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan;
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
anti-korupsi;
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Berdasarkan penjelasan tentang tujuan PKn di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan PKn adalah usaha membentuk peserta didik menjadi warga negara
indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dengan kemampuan berpikir,
berpartisipasi, berkembang, dan berinteraksi.
2.1.4.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, adalah sebagai berikut:
a) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dan damai dalam
perbedaan, cinta lingkungan dan kebanggaan sebagai bangsa indonesia.
b) Norma, hukum dan Peraturan-peraturan yang meliputi tertib dalam
kehidupan berkeluarga, tertib di sekolah, di lingkungan masyarakat
dengan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara dan norma-norma internasional.
c) Hak Asasi Manusia yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban dalam hidup bermasyarakat, penghormatan atas
perlindungan dan peradilan HAM nasional dan internasional.
d) Kesadaran hidup berbangsa dan bernegara meliputi hidup gotong
royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berpendapat,
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berorganisasi, menghargai keputusan bersma, persamaan kedudukan
sesama warga negara.
e) Konstitusi Negara yang meliputi Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila
sebagai dasar negara dan ideologi negara serta nilai-nilai pancasila bagi
segenap bangsa indonesia dan Undang-undang Dasar sebagai sumber
hukum dari segala hukumyang berlaku di Indonesia serta wawasan
nusantara sebagai wadah bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan ketahanan nasional (Wirman Burhan,2014:7).
Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 ruang lingkup mata
pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek 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, Sistim hukum
dan peradilan nasional, 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 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 nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
Pancasila sebagai ideologi terbuka
h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan
internasional dan organisasi internasional,
dan Mengevaluasi
globalisasi.
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Berdasarkan penjelasan tentang ruang lingkup PKn di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa ruang lingkup PKn adalah seluruh komponen yang
berhubungan dengan usaha membentuk peserta didik dalam mencapai tujuan PKn
yang meliputi: (1) Persatuan dan kesatuan bangsa; (2)

Norma, hukum, dan

peraturan; (3) Hak asasi manusia; (4) Kebutuhan warga negara; (5) Konstitusi
negara; (6) Kekuasaan dan politik; (7) Pancasila; dan (8) Globalisasi.
2.1.4.4 Pembelajaran PKn di SD
Berdasarkan UU RI No.20 tahun 2003 pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi
wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang
dimaksud adalah untuk membentuk peserta didik/ warga negara menjadi manusia
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sesuai tujuan pendidikan
nasional dalam UU RI No.20 tahun 2003, yaitu untuk mengembangkan
kemampuan, membentuk watak dan peradapan bangsa yang bermartabat serta
mencerdaskan kehidupan bangsa.
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
ini termasuk dalam kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian di maksudkan untuk
peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan
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kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.
Winarno (2013:30) menyatakan bahwa pemetaan ruang lingkup dan materi
belajar PKn SD adalah sebagai berikut:
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 NKRI
Norma,
hukum,
dan Tertib dalam kehidupan keluarga
peraturan
Tata tertib di sekolah
Norma yang berlaku di masyarakat
Peraturan-peraturan daerah
Hak asasi masnusia
Hak dan kewajiban anak
Hak dan kewajiban anggota masyarakat
Kebutuhan warga negara
Hidup bergotong royong
Harga diri sebagai warga masyarakat
Kebebasan berorganisai
Menghargai keputusan bersama
Konstitusi negara
Kekuasaan dan politik
Pemerintahan desa dan kecamatan
Pemerintahan daerah
Pemerintah 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

Ruminiati (2008) mengemukakan bahwa materi PKn di semua jenjang kelas
mengandung muatan konsep nilai, moral, dan norma sebagai berikut:
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a. Nilai
Djahiri (dalam Ruminiati, 2008:1-30) mengemukakan bahwa nilai adalah
harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam
fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai
difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan
seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku, sedangkan Ruminiati (2008:138) menyatakan bahwa nilai adalah “suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan
yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai barang/sesuatu yang
berharga, berguna, dan memiliki manfaat”. Nilai adalah kualitas kebaikan yang
ada pada sesuatu. Dalam pembelajaran PKn SD, nilai sangat penting untuk
ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai tuntunan hidup. Misalnya,
nilai-nilai pancasila perlu ditanamkan pada anak SD. Sarana yang paling tepat
adalah melalui pembelajaran PKn karena dalam materi PKn terkandung muatan
nilai.
b. Moral
Suseno (dalam Ruminiati, 2008:1-32) menyatakan bahwa moral adalah
ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga
masyarakat, dan warga negara, sedangkan Ruminiati (2008:1-32) adalah “suatu
tuntutan perilaku yang baik yang dimiliki oleh individu sebagai moralitas, yang
tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku”. Dalam pembelajaran
PKn, moral sangat penting untuk ditanamkan pada anak usia SD, karena proses
pembelajaran PKn SD memang bertujuan untuk membentuk moral anak, yaitu
moral

yang

sesuai

dengan

nilai

falsafah

hidupnya.
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c. Norma
Norma adalah “aturan sebagai petunjuk hidup bagi individu dalam
masyarakat” (Ruminiati, 2008:1-38). Norma merupakan sumber hukum yang
menguatkan kedudukan muatan materi dalam PKn, yaitu konsep, nilai, moral
yang diwujudkan dalam perilaku. Norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi
oleh anggota masyarakat, karena norma tersebut mengandung sanksi. Siapa saja,
baik individu maupun kelompok, yang melanggar norma mendapat hukuman yang
berwujud sanksi, antara lain sanksi agama, sanksi susila, sanksi moral bagi
pelanggaran kesopanan, hukum atau kebiasaan masyarakat.
Wirman Burhan (2014:8) menyatakan bahwa inti materi PKn adalah sebagai
berikut:
a) Civics Knowledge, yaitu pengetahuan tentang kewarganegaraan yang
berkaitan dengan politik, hukum, moral, budaya, dan lain-lain.
b) Civics Skill, yaitu tentang keterampilan kewarganegaraan, peran serta
dalam kehidupan bermasyarakat.
c) Civics Values, yaitu tentang nilai-nilai kewarganegaraan mengenai
nilai-nilai kewarganegaraan, percaya diri, nilai keadilan, agama,
demokrasi dan lain-lain.
Berdasarkan penjelasan tentang pembelajaran PKn di SD di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran PKn diharapkan peserta didik
dapat mengembangkan kemampuan berpikir, bernalar, meningkatkan kesadaran
berbangsa dan cinta tanah air yang didasari dengan nilai, moral dan norma.
2.1.5 Model Teams Games Tournaments (TGT)
2.1.5.1 Pengertian Model Pembelajaran
Joyce & Weil (dalam Rusman, 2013:133) menyatakan bahwa model
pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk
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membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahanbahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain,
sedangkan Hamiyah & Jauhar (2014:57) menyatakan bahwa model pembelajaran
merupakan “cara atau teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses
pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran”.
Komaruddin (dalam Hamiyah & Jauhar, 2014:59) mengemukakan bahwa
model belajar dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan
sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Selain itu, model pembelajaran juga
dapat diartikan sebagai cara, contoh maupun pola yang mempunyai tujuan untuk
menyajikan pesan kepada siswa yang harus diketahui, dimengerti, dan dipahami,
yaitu dengan cara membuat suatu pola atau contoh dengan bahan-bahan yang
dipilih oleh para pendidik atau guru sesuai dengan materi yang diberikan dan
kondisi dalam kelas. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.
b) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu.
c) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di
kelas.
d) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) Urutan langkahlangkah pembelajaran (syntax); (2) Adanya prinsip-prinsip reaksi; (3)
Sistem sosial; dan (4) Sistem pendukung.
e) Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak
tersebut meliputi: (1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang
dapat diukur; dan (2) Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka
panjang.
f) Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman
model pembelajaran yang dipilihnya (Rusman, 2013:136).
Berdasarkan penjelasan tentang model pembelajaran di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rancangan pembelajaran
yang telah di rencanakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk
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menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
2.1.5.2 Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)
Nurulhayati

(dalam

Rusman,

2013:203)

mengemukakan

bahwa

pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi
siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Cooperative learning
merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok,
sedangkan Sanjaya (2006:239) menyatakan bahwa model pembelajaran kelompok
adalah rangkaian kegiatan belajar yang di lakukan oleh siswa dalam kelompokkelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah di rumuskan.
Pernyataan

tersebut

didukung

oleh

Rusman

(2013:202)

yang

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan “bentuk pembelajaran
dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan
struktur kelompok yang bersifat heterogen”. Pendapat tersebut didukung oleh
Roger (dalam Huda 2011:29) yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif
merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip
bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara social
diantara kelompok-kelompok pembelajar yang ada di dalamnya setiap pembelajar
bertanggung

jawab

atas

pembelajarannya

sendiri

dan

didorong

untuk

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. Parker (dalam Miftahul
Huda, 2011:29) mendefinisikan kelompok kecil kooperatif sebagai susasana
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pembelajaran dimana para siswa saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok
kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi mencapai tujuan bersama.
Pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran
yang dilakukan siswa dalam kelompok, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
telah ditetapkan. Rusman (2013:204) menyatakan bahwa terdapat empat hal
penting dalam pembelajaran kooperatif, yakni: (1) Adanya peserta didik dalam
kelompok; (2) Adanya aturan main (role) dalam kelompok; (3) Adanya upaya
belajar dalam kelompok; dan (4) Adanya kompetensi yang harus dicapai oleh
kelompok.
Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a) Pembelajaran Secara Tim
Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan
secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena
itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar untuk mencapai
tujuan pembelajaran.
b) Didasarkan pada Manajemen Kooperatif
Manajemen mempunyai tiga fungsi, yakni: (1) Fungsi manajemen
sebagai perencanaan dalam pembelajaran kooperatif; (2) Fungsi
manajemen sebagai organisasi dalam pembelajaran kooperatif; dan (3)
Fungsi manajemen sebagai kontrol dalam pembelajaran kooperatif.
c) Kemauan untuk Bekerja Sama
Keberhasilan dalam pembelajaran kooperatif ditentukan oleh
keberhasilan secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan
atau kerja sama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif.
d) Keterampilan berkerja sama
Siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan
berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan (Rusman, 2013:207).
Menurut Roger dan David Johnson ada lima unsur dasar dalam
pembelajaran kooperatif, yaitu:
a) Prinsip Ketergantungan Positif. (positive interdependence)
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b)

c)

d.

e.

Dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam peyelesaian tugas
tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut.
Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing
anggota kelompok. Sehingga, semua anggota kelompok akan
merasakan saling ketergantungan.
Tanggung Jawab Perseorangan (individual accountability)
Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing
anggota kelompok. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam
kelompok tersebut.
Interaksi Tatap Muka (face to face promotion interaction)
Memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok
untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling
memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain.
Partisipasi dan Komunikasi (participation communication)
Melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam
kegiatan pembelajaran.
Evaluasi Proses Kelompok
Menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi
proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya
bisa bekerja sama dengan lebih efektif (dalam Rusman, 2013:212).
Rusman (2013:211) mengemukakan bahwa terdapat enam langkah utama

atau tahapan di dalam pembelajaran kooperatif, yaitu:
Tabel 2.2
Tahapan dalam Pembelajaran Kooperatif
TAHAP
Tahap 1
Menyampaikan Tujuan
dan Memotivasi Siswa
Tahap 2
Menyajikan Informasi
Tahap 3
Mengorganisasikan Siswa
ke dalam Kelompokkelompok Belajar
Tahap 4
Membimbing Kelompok
Bekerja dan Belajar
Tahap 5
Evaluasi

TINGKAH LAKU GURU
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dan menekankan
pentingnya topik yang akan dipelajari dan
memotivasi siswa belajar.
Guru menyajikan informasi atau materi
kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau
melalui bahan bacaan.
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranya membentuk kelompok belajar dan
membimbing
setiap
kelompok
agar
melakukan transisi secara efektif dan efisien.
Guru membimbing kelompok-kelompok
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas
mereka.
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang
materi yang telah dipelajari atau masing-
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Tahap 6
Memberikan
Penghargaan

masing kelompok mempresentasikan hasil
kerjanya.
Guru mencari cara-cara untuk menghargai
baik upaya maupun hasil belajar individu
dan kelompok.

Berdasarkan penjelasan tentang pembelajaran kooperatif di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran dengan
cara siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif untuk
mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.
2.1.5.3 Model Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT)
Slavin (dalam Huda, 2011:116) menyatakan bahwa teams games
tournaments (TGT) merupakan kompetisi dengan kelompok-kelompok yang
memiliki komposisi kemampuan yang setara. TGT terasa lebih fair di bandingkan
kompetisi dalam pembelajaran-pembelajaran tradisional pada umumnya, di
karenakan dalam TGT kompetisi di lakukan pada setiap minggunya. Dengan
pengelompokan yang memiliki komposisi kemampuan yang setara, maka siswa
akan menikmati bagaimana suasana turnament itu. Pendapat tersebut didukung
oleh Rusman (2013:224) yang menyatakan bahwa TGT adalah “salah satu tipe
pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok
belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan,
jenis kelamin dan suku kata atau ras yang berbeda”.
Shoimin (2014:203) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif model
TGT adalah “salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah
diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perebdaan status,
melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan
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dan reinforcement”. Slavin (dalam Rusman, 2013:225) mengemukakan bahwa
model teams games tournaments (TGT) terdiri dari lima langkah tahapan, yaitu :
a) Tahap penyajian kelas (class precentation);
b) Belajar dalam kelompok (teams);
c) Permainan (games);
d) Pertandingan (tournament);
e) Penghargaan kelompok (team recognition).
Hamdani (2011:92) menyatakan bahwa model TGT terdiri atas lima
komponen utama. deskripsi dari masing-masing komponen adalah sebagai
berikut:
a) Presentasi di kelas.
Presentasi kelas merupakan pengajaran langsung seperti diskusi
pelajaran yang dipimpin oleh guru, atau dapat juga dengan
menggunakan presentasi audiovisual. Presentasi kelas berbeda dengan
pengajaran biasa, presentasi kelas harus benar-benar terfokus pada unit
TGT. Sehingga siswa harus dapat benar-benar memperhatikan selama
presentasi kelas, karena akan dapat membantu mereka dalam
melakukan game turnamen
b) Tim
Tim terdiri dari tiga sampai lima siswa yang memiliki komposisi
kelompok berdasarkan kemampuan akademik, ras, etnik, dan gender.
Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman
kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota
kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat permainan
dan pertandingan. Pada tahap ini siswa belajar bersama dengan anggota
kelompoknya untuk menyelesaikan tugas dan soal yang diberikan.
c) Permainan
Permainan atau game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang
untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan
belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan
sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor yang memuat satu
pertanyaan, kemudian kelompok yang berperan sebagai pemain
mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu.
Kelompok lain diperbolehkan merebut pertanyaan yang tidak dapat
dijawab atau jawabannya salah. Siswa yang menjawab benar
pertanyaan
itu
akan
mendapat
skor.
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d) Turnamen
Pada turnamen guru menunjuk siswa untuk berada pada meja turnamen.
Siswa yang memiliki kemampuan tingi ditempatkan pada meja
turnamen yang sama begitu pula siswa dengan kemampuan sedang
maupun rendah. Kompetisi yang seimbang ini memungkinkan dari
semua tingkat memiliki kontribusi maksimal terhadap skor tim mereka
masing-masing. Siswa dari masing-masing kelompok bertanding untuk
menyumbangkan poin tertinggi bagi kelompoknya. Dalam turnamen
ini, siswa yang memiliki kemampuan akademik sedang atau rendah
dapat menjadi siswa yang mendapat poin tertinggi dalam kelompok
turnamennya. Poin dari perolehan setiap anggota kelompok
diakumulasikan dalam poin kelompok. Berikut bagan pelaksanan
turnamen dalam TGT:

Gambar 2.1 Pelaksanaan Turnamen
e) Penghargaan Kelompok
Dalam pembelajaran kooperatif, penghargaan diberikan untuk
kelompok bukan individu, sehingga keberhasilan kelompok ditentukan
oleh keberhasilan setiap anggotanya. Penghargaan kelompok diberikan
atas dasar rata-rata poin kelompok yang diperoleh dari game dan
turnamen dengan kriteria yang telah ditentukan, sebagai berikut:
1) Menghitung Skor Individu
Menurut Slavin (dalam Rusman, 2013:215), untuk menghitung
perkembangan skor individu dihitung dengan tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.3
Penghitungan Skor Individu
No. Nilai Tes
Skor Perkembangan
1. Lebih dari 10 poin di bawah
0 poin
skor dasar
2. 10 sampai 1 poin di bawah skor
10 poin
dasar
3. Skor 0 sampai 10 poin di atas
20 poin
skor dasar
4. Lebih dari 10 poin di atas skor
30 poin
dasar
5. Pekerjaan sempurna (tanpa
30 poin
memerhatikan skor dasar)
Skor dasar individu yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 60
(KKM Mata Pelajaran PKn SDN Wates 01 Semarang)
2) Menghitung Skor Kelompok
Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor
perkembangan anggota kelompok. Sesuai dengan rata-rata skor
perkembangan anggota kelompok, diperoleh skor kelompok dengan
tabel sebagai berikut (Rusman, 2013:216):
Tabel 2.4
Penghitungan Skor Kelompok
No.
1.
2.
3.
4.

Rata-rata Skor
0≤N≤5
6≤N≤15
16≤N≤20
21≤N≤30

Kualifikasi
Tim yang Baik (Good Team)
Tim yang Baik Sekali (Great Team)
Tim yang Istimewa (Super Team)

Kelebihan teams games tournaments (TGT) menurut Shoimin (2014:207)
adalah sebagai berikut:
a) Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas
(berkemampuan akademis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran,
tetapi peserta didik yang berkemampuan akademi lebih rendah juga ikut
aktif dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya;
b) Dengan model pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa kebersamaan
dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya;
c) Dalam model pembelajaran ini, membuat peserta didik lebih
bersemangat dalam mengikuti pelajaran, karena dalam pembelajaran
ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau
kelompok
terbaik;
dan
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d) Dalam pembelajaran ini, membuat peserta didik menjadi lebih senang
dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa
turnamen dalam model ini.
Berdasarkan penjelasan tentang model teams games tournaments (TGT) di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah model teams games
tournaments (TGT) dalam penelitian ini meliputi: (1) Tahap penyajian kelas; (2)
Belajar dalam kelompok; (3) Permainan; (4) Pertandingan; dan (5) Penghargaan
kelompok.
2.1.6 Media Audiovisual
2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran
Asyhar (2012:8) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah “segala
sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber
secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana
penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif”.
Pernyataan tersebut didukung oleh Sanjaya (dalam Hamiyah & Jauhar, 2014:260)
yang menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat
mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan, sedangkan
Gerlach & Ely (dalam Asyhar, 2012:7) menyatakan bahwa media pembelajaran
mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi atau kajian
yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh
pengetahuan, keterampilan atau sikap. Media pembelajaran mencakup semua
sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran,
sehingga bentuknya bisa berupa perangkat keras (hardware), seperti komputer,
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televisi, projektor, dan perangkat lunak (software) yang digunakan pada perangkat
keras itu.
Berdasarkan penjelasan tentang media pembelajaran di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
menyampaikan pesan dalam pembelajaran kepada peserta didik.
2.1.6.2 Fungsi Media Pembelajaran
Dalam pembelajaran, media pembelajaran tidak hanya menjadi alat bantu
melainkan juga merupakan suatu strategi dalam pembelajaran. Sebagai strategi,
media pembelajaran memiliki banyak fungsi sebagai berikut:
a) Media sebagai Sumber Belajar
Dalam pembelajaran, media pembelajaran berperan sebagai salah satu
sumber belajar bagi pembelajar. Artinya, melalui media peserta didik
memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan
baru pada diri siswa.
b) Fungsi Semantik
Media pembelajaran bergungsi mengkonkretkan ide dan memberikan
kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman belajar dapat lebih jelas
dan lebih mudah dimengerti.
c) Fungsi Manipulatif
Fungsi manipulatif adalah kemampuan media pembelajaran dalam
menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara
sesuai dengan kondisi, situasi, tujuan dan sasaran.
d) Fungsi Fiksatif
Fungsi yang berkenaan dengan kemampuan media menangkap,
menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang
sudah lama terjadi.
e) Fungsi Distributif
Media pembelajaran dalam sekali penggunaan satu materi, objek atau
kejadian, dapat diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar dan dalam
jangkauan yang luas sehingga dapat meningkatkan efisiensi baik waktu
maupun biaya.
f) Fungsi Psikologis
Dari segi psikologis, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi
turunan seperti fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi
imajinatif, dan fungsi motivasi.
g) Fungsi Sosio-Kultural
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Media pembelajaran mampu memberikan rangsangan, memberikan
pemahaman tentang perlunya menjada kehamonisan dan saling
menghargai suatu perbedaan (Asyhar, 2012:29).
2.1.6.3 Macam-macam Media Pembelajaran
Menurut jenis, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi empat yaitu:
a) Media Visual
Jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan
dari peserta didik.
b) Media Audio
Jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran hanya
melibatkan indera pendengaran peserta didik.
c) Media Audiovisual
Jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran melibatkan
penglihatan dan pendengaran secara bersamaan.
d) Multimedia
Media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara
terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran (Asyhar, 2012:45).
Hamiyah & Jauhar (2014:260) mengemukakan bahwa macam-macam media
pembelajaran adalah sebagai berikut:
a) Media Auditif
Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan
suara saja seperti radio, casette recorder, dan piringan hitam.
b) Media Visual
Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera
penglihatan. Media ini menampilkan gambar diam seperti film strip
(film rangkai), slides (film bingkai), foto, gambar atau lukisan, dan
cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang
bergerak seperti film bisu, dan film kartun.
c) Media Audiovisual
Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan
unsur gambar. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik
karena mencakup kedua jenis media.
Berdasarkan penjelasan tentang macam-macam media pembelajaran di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam media pembelajaran adalah media
audio,

media

visual,

dan

audiovisual.
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2.1.6.4 Pemilihan dan Penggunaan Media Pembelajaran
Banyaknya ragam media pembelajaran yang tersedia mengharuskan para
guru memilih media yang akan digunakan. Hal ini perlu dilakukan karena setiap
media memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan media
pembelajaran dimaksudkan agar guru dapat menentukan media yang tepat dan
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Menurut Asyhar (2012:81) kriteria media pembelajaran yang baik dalam
proses pemilihan media pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) Jelas dan rapi;
(2) Bersih dan menarik; (3) Cocok dengan sasaran; (4) Relevan dengan topik yang
diajarkan; (5) Sesuai dengan tujuan pembelajaran; (6) Praktis, luwes, dan tahan;
(7) Berkualitas baik; dan (8) Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar.
Sebelum menentukan proses pemilihan media yang akan digunakan untuk
pembelajaran, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh seorang guru
atau instruktur. Asyhar (2012:82) mengemukakan bahwa prinsip pemilihan media
adalah sebagai berikut: (1) Kesesuaian; (2) Kejelasan sajian; (3) Kemudahan
akses; (4) Keterjangkauan; (5) Ketersediaan; (6) Kualitas; (7) Ada alternatif; (8)
Interactivitas; (9) Organisasi; (10) Kebaruan; dan (11) Berorientasi siswa.
Hamiyah & Jauhar (2014:266) menyatakan bahwa cara penggunaan media
pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) Merumuskan tujuan; (2) Persiapan guru;
(3) Persiapan kelas; (4) Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media; (5)
Langkah kegiatan belajar siswa; dan (6) Langkah evaluasi pengajaran.
Berdasarkan

penjelasan

tentang

pemilihan

dan

penggunaan

media

pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media
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pembelajaran adalah (1) Merumuskan tujuan; (2) Persiapan guru; (3) Persiapan
kelas; (4) Penyajian pelajaran; (5) Kegiatan belajar siswa; dan (6) Evaluasi
pengajaran.
2.1.6.5 Media Audiovisual
Hamiyah & Jauhar (2014:262) mengemukakan bahwa media audiovisual
adalah “media yang mempunyai unsur suara dan gambar”, sedangkan Asyhar
(2012:45) menyatakan bahwa media audiovisual adalah “jenis media yang
digunakan dalam pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan
sekaligus dalam suatu proses atau kegiatan”. Pesan dan informasi yang dapat
disalurkan melalui media ini berupa pesan verbal dan nonverbal yang
mengandalkan baik pengihatan maupun pendengaran. Media audiovisual
merupakan kombinasi audio dan visual atau dapat disebut media pandang-dengar
(Hamdani 2011:249).
Hamiyah & Jauhar (2014:262) mengemukakan bahwa media audiovisual
dibagi ke dalam:
a) Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam
seperi film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, dan cetak suara.
b) Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan
gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette.
Berdasarkan penjelasan tentang media audiovisual di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa dengan media audiovisual adalah media yang menyajikan
pesan

pembelajaran

dalam

bentuk

audio

dan

visual.
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2.1.6.6 Manfaat Media Pembelajaran
Midun (dalam Asyhar, 2012:42) mengemukakan bahwa manfaat media
pembelajaran adalah sebagai berikut:
a) Memperluas cakrawala sajian materi pembelajaran yang diberikan;
b) Peserta didik akan memperoleh pengalaman bergam selama proses
pembelajaran;
c) Memberikan pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada
peserta didik;
d) Media pembelajaran dapat menyajikan sesuatu yang sulit diadakan,
dikunjungi atau dilihat oleh peserta didik;
e) Memberikan informasi yang akurat dan terbaru;
f) Membuat penyajian materi menjadi lebih menarik;
g) Merangsang peserta didik untuk berpikir kritis, berimajinasi, bersikap
dan berkembang;
h) Meningkatkan efisiensi pembelajaran;
i) Membantu memecahkan masalah pendidikan;
2.1.7 Teori Belajar yang Mendasari Model Teams Games Tournaments
(TGT) dan Media Audiovisual
2.1.7.1 Teori Belajar yang Mendasari Model Teams Games Tournaments (TGT)
Teori belajar yang mendasari model teams games tournaments (TGT)
adalah teori belajar Konstruktivistik, Vygotsky dan reinforcement.
a) Teori Belajar Konstruktivistik
Menurut pandangan konstruktivistik (dalam Siregar & Nara, 2011:41)
menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan.
Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa. Siswa harus aktif dalam melakukan
kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberikan makna, sedangkan
peranan guru adalah membantu proses konstruksi pengetahuan dan bersifat
sebagai

fasilitator.
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Dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games
tournaments (TGT), siswa belajar melalui pembentukan dengan melakukan
diskusi kelompok, games, dan turnaments, sedangkan guru menjadi fasilitator
dalam diskusi kelompok, games, dan turnaments.
b) Teori Belajar Vygotsky
Vygotsky (dalam Rusman, 2013:244) menyatakan bahwa interaksi sosial
dengan

teman

lain

memacu

terbentuknya

ide baru dan

memperkaya

perkembangan intelektual siswa. Menurut Vygotsky, peserta didik belajar melalui
interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Interaksi
sosial ini memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan
intelektual peserta didik.
Dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games
tournaments (TGT), siswa melakukan pembelajaran dengan belajar kelompok
baik heterogen maupun homogen sehingga dalam pembelajaran tercipta interaksi
sosial antar anggota kelompok.
c) Teori Penguatan (reinforcement)
Teori penguatan di pelopori oleh B.F. Skinner. Teori penguatan memandang
bahwa tingkah laku manusia dapat dibentuk melalui pemberian penghargaan atas
respons yang dilakukan (Rusman, 2013:387). Setiap kali terjadi perubahan
tingkah laku sebagai efek dari pemberian stimulus, maka secara rutin diberikan
penghargaan, sehingga melalui penghargaan ini siswa akan termotivasi untuk
melakukan

respons-respons

berikutnya.
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Dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games
tournaments (TGT), siswa melakukan pembelajaran dengan sistem permainan dan
turnamen. Pada akhir pembelajaran dilakukan pernghargaan untuk kelompok yang
memperoleh skor tertinggi dalam turnamen. Pembelajaran tersebut sesuai dengan
teori penguatan yang menyatakan bahwa tingkah laku manusia dapat dibentuk
melalui pemberian penghargaan atas respons yang di lakukan.
2.1.7.2 Teori Belajar yang Mendasari Media Audiovisual
Teori belajar yang mendasari media audivisual adalah teori belajar Bruner.
a) Teori Belajar Bruner
Bruner (dalam Daryanto, 2013:13) mengemukakan bahwa dalam proses
pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambaran atau
film (iconic representation of experiments) kemudian ke belajar dengan simbol,
yaitu menggunakan kata-kata (symbolic representation).
Dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games
tournaments (TGT) berbantu media audiovisual, gambaran atau film merupakan
contoh media audiovisual. Asyhar (2012:73) mengemukakan bahwa contoh
audiovisual tidak murni adalah film bingkai.
2.1.8 Penerapan Pembelajaran PKn dengan Menggunakan Model Teams
Games Tournaments (TGT) Berbantu Media Audiovisual
Adapun sintaks pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams
games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.5
Langkah – langkah Pembelajaran PKn dengan menggunakan
Model Teams Games Tournaments (TGT) berbantu Media Audiovisual
Langkah –
langkah
Pembelajaran
Model Teams
Games
Tournaments
(TGT) menurut
Rusman (2013:
225)
1. Penyajian
Kelas (class
precentation)
2. Belajar dalam
kelompok
(teams)
3. Permainan
(games)
4. Pertandingan
(tournament)
5. Penghargaan
Kelompok
(team
recognition)

Langkah –
langkah
Pembelajaran
Audiovisual
menurut
Hamiyah &
Jauhar (2014:
266)
1. Merumuskan tujuan
2. Persiapan
guru
3. Persiapan
kelas
4. Langkah
penyajian
pelajaran
dan
pemanfaatan
media
5. Langkah
kegiatan
belajar
siswa
6. Langkah
evaluasi
pengajaran.

Langkah – langkah Pembelajaran PKn dengan
menggunakan Model Teams Games Tournaments
(TGT) berbantu Media Audiovisual

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

1. Melakukan
kegiatan pra
pembelajaran
2. Membuka
pembelajaran
3. Menyajikan materi
pembelajaran
dengan
menggunakan
media audiovisual
4. Membentuk
kelompok awal
secara heterogen
5. Memberikan
Lembar Kerja
Kelompok (LKK)
untuk
meningkatkan
pemahaman materi
pembelajaran
6. Memberikan
permainan (game)
kepada kelompok
siswa sebagai
tindak lanjut LKK
7. Membentuk
kelompok baru
secara homogen
berdasarkan
kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap
anggota kelompok
awal untuk
kegiatan
pertandingan
(tournament)

1. Mempersiapkan diri
untuk menerima
pembelajaran
2. Menanggapi
apersepsi dari guru
3. Memperhatikan
materi pmbelajaran
yang disajikan oleh
guru dengan
menggunakan media
audiovisual
4. Memperhatikan
pembentukkan
kelompok awal
secara heterogen
5. Mendiskusikan
Lembar Kerja
Kelompok (LKK)
dalam kelompok awal
untuk meningkatkan
pemahaman materi
pembelajaran
6. Memperhatikan
pengarahan dari guru
dan melaksanakan
permainan (game)
sebagai tindak lanjut
LKK
7. Memperhatikan
pembentukan
kelompok baru secara
homogen berdasarkan
kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap
anggota kelompok
awal untuk kegiatan
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8. Memandu
pelaksanaan
pertandingan
(tournament) pada
meja turnamen
9. Membimbing
proses
penghitungan skor
yang diperoleh
kelompok
10. Mengumumkan
hasil perolehan
skor dan
memberikan
penghargaan
kepada kelompok
yang menjadi
pemenang
pertandingan
(tournament)
11. Memberikan
evaluasi
pembelajaran
12. Menutup
pembelajaran

8.

9.

10.

11.
12.

pertandingan
(tournament)
Memperhatikan
pengarahan dari guru
dan melaksanakan
pertandingan
(tournament) pada
meja turnamen
Siswa kembali ke
kelompok awal untuk
melakukan
penghitungan
perolehan skor yang
diperoleh dari
pertandingan
(tournament)
Memperhatikan
pengumuman/
penetapan pemenang
kelompok kegiatan
pertandingan
(tournament)
Melakukan kegiatan
evaluasi
pembelajaran
Memperhatikan dan
menyimpulkan hasil
pembelajaran

2.1.9 Indikator Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar
dalam Pembelajaran PKn dengan menggunakan Model Teams Games
Tournaments (TGT) berbantu Media Audiovisual
Merujuk pada kajian teori tentang model teams games tournaments (TGT),
media audiovisual dan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru,
aktivitas siswa dan hasil belajar. Dalam penelitian ini keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar merupakan variabel yang diteliti. Indikator-indikator
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar melalui model teams games
tournaments (TGT) berbantu media audiovisual. Dengan adanya indikator
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tersebut, maka diharapkan peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan
hasil belajar akan terlihat.
2.1.9.1 Indikator Keterampilan Guru adalah sebagai berikut:
a)

Melakukan kegiatan pra pembelajaran;

b) Membuka pembelajaran;
c)

Menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual;

d) Membentuk kelompok awal secara heterogen;
e) Memberikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) untuk meningkatkan
pemahaman materi pembelajaran;
f)

Memberikan permainan (game) kepada kelompok siswa sebagai tindak
lanjut LKK;

g) Membentuk kelompok baru secara homogen berdasarkan kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap anggota kelompok awal untuk kegiatan pertandingan
(tournament);
h) Memandu pelaksanaan pertandingan (tournament) pada meja turnamen;
i)

Membimbing proses penghitungan skor yang diperoleh kelompok;

j)

Mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan penghargaan kepada
kelompok yang menjadi pemenang pertandingan (tournament);

k) Memberikan evaluasi pembelajaran;
l)

Menutup pembelajaran.

2.1.9.2 Indikator Aktivitas Siswa adalah sebagai berikut:
a) Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran;
b) Menanggapi

apersepsi

dari

guru;
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c) Memperhatikan materi pmbelajaran yang disajikan oleh guru dengan
menggunakan media audiovisual;
d) Memperhatikan pembentukkan kelompok awal secara heterogen;
e) Mendiskusikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) dalam kelompok awal
untuk meningkatkan pemahaman materi pembelajaran;
f)

Memperhatikan pengarahan dari guru dan melaksanakan permainan (game)
sebagai tindak lanjut LKK;

g) Memperhatikan pembentukan kelompok baru secara homogen berdasarkan
kesetaraan tingkat prestasi dari setiap anggota kelompok awal untuk
kegiatan pertandingan (tournament);
h) Memperhatikan pengarahan dari guru dan melaksanakan pertandingan
(tournament) pada meja turnamen;
i)

Siswa kembali ke kelompok awal untuk melakukan penghitungan perolehan
skor yang diperoleh dari pertandingan (tournament);

j)

Memperhatikan pengumuman/ penetapan pemenang kelompok kegiatan
pertandingan (tournament);

k) Melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran;
l)

Memperhatikan dan menyimpulkan hasil pembelajaran.

2.1.9.3 Indikator Hasil Belajar adalah sebagai berikut:
Memenuhi kualifikasi kriteria ketuntasan hasil belajar siswa dalam tingkat
individu dan tingkat klasikal.
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2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini juga didukung oleh jurnal dan penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya tentang penggunaan model pembelajaran teams games tournaments
(TGT), media audiovisual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn.
2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Dhessriyatno Fajar Nugroho tahun 2013
pada siswa kelas V SD Kaliwiru Semarang dengan judul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Teams Games Tournament
(TGT) PADA Siswa Kelas V SD Kaliwiru Semarang” menunjukkan
bahwa keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 17,5 dengan
kriteria baik, siklus II memperoleh skor 27 dengan kriteria sangat baik.
Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 17,7 dengan kriteria
baik, dan siklus II memperoleh 22,15 dengan kriteria sangat baik.
Presentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I
memperoleh presentase 57%, siklus II memperoleh presentase 88%.
2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Aris Susanto tahun 2011 pada siswa kelas
III SDN Mangkangkulon 02 Semarang dengan judul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model Kooperatif Tipe TGT Dengan
Menggunakan

Media

Audiovisual

Pada

Siswa

Kelas

III

SDN

Mangkangkulon 02 Semarang” menunjukkan bahwa keterampilan guru
siklus I memperoleh skor 30 dengan kategori baik, siklus II memperoleh
skor 32 dengan kategori baik, dan siklus III memperoleh skor 40 dengan
kategori sangat baik. Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa siklus I
mendapatkan 29,32 dengan kategori baik, siklus II mendapatkan 32,39
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dengan kategori baik, dan siklus III mendapatkan 34,73 dengan kategori
sangat baik. Ketuntasan klasikal siklus I sebesar 68,29%, siklus II sebesar
78,05%, dan siklus III sebesar 85,37%.
2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Wini Fitriani tahun 2011 pada siswa kelas
V SDN Jl. Palabuan Kecamatan Subang Kabupat dengan judul “Penerapan
Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Turnaments (TGT) dalam
Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Sekolah Dasar”
menunjukkan

bahwa

adanya

hasil

belajar

dengan

menerapkan

pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam meningkatkan penalaran
matematika terlihat dari nilai rata-rata post test siswa diperoleh pada siklus
I 65,38, pada siklus II 73,64, dan siklus III 79,94. Dapat terlihat adanya
peningkatan nilai rata-rata siswa dari tiap siklus, sehingga dapat
disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat
meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa Sekolah Dasar.
2.2.4 Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Hargo Sofyantoro tahun 2013 pada
siswa kelas V SDN Semambung Sidoarjo dengan judul “Penerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) Untuk
Meningkatkan

Keterampilan

Sosial

Siswa

Di

Sekolah

Dasar”

menunjukkan bahwa aktivitas guru mengalami peningkatan selama tiga
siklus, pada siklus I yaitu 68%, pada siklus II meningkat 73,33% dan pada
siklus tiga menjadi 88%. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa dari
siklus I sampai siklus III yaitu 67,14%, 72,86%, dan 84,29%.
Keterampilan sosial siswa mengalami peningkatan pada siklus I mencapai
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59,22% pada siklus II mencapai 74,02%, dan meningkat pada siklus III
menjadi 84,02%. Respon yang diberikan siswa pada siklus I sampai siklus
III yaitu 65,12%, 74,16% dan 82,98%. Dapat disimpulkan bahwa
Penerapan

Model

Pembelajaran

Kooperatif

Tipe

Teams

Games

Tournaments (TGT) dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa pada
Mata Pelajaran IPS Kelas V SDN Semambung Sidoarjo.
2.2.5

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Meidita Yekti tahun 2013 pada siswa
kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang dengan judul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran Pkn Melalui Model Kooperatif Tipe Team Games
Tournament (Tgt) Dengan Media Powerpoint Pada Siswa Kelas III SDN
Karanganyar 02 Semarang” menunjukkan

bahwa pada siklus

I

keterampilan guru mendapat skor 23 dengan kriteria baik, pada siklus II
guru mendapat skor 27 dengan kriteria baik, dan pada siklus III guru
mendapat skor 31 dengan kriteria sangat baik. Sedangkan, aktivitas siswa
pada siklus I mendapat rata-rata jumlah skor 21,66 dengan kriteria baik,
pada siklus II mendapat rata-rata jumlah skor 24,35 dengan kriteria baik,
dan pada siklus III mendapat rata-rata jumlah skor 25,73 dengan kriteria
baik. Selain itu, hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan
ditunjukkan dengan ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar
57,5%, siklus II sebesar 70%, dan siklus III mencapai 82,5%.
2.2.6 Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah tahun 2013 pada siswa kelas V
Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal dengan judul
“Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Untuk
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Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Materi Bumi Pada Siswa Kelas
VA Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal” menunjukkan
bahwa nilai rata-rata kelas saat pelaksanaan pre test mencapai 45
meningkat menjadi 80 pada saat post test, dengan peningkatan ketuntasan
belajar klasikal dari 3,85% menjadi 84,62%. Selain itu, nilai rata-rata kelas
pada siklus I mencapai 76,15 meningkat pada siklus II menjadi 80,38
dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 76,92% menjadi
80,77%. Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I
yang mencapai 72,8% meningkat pada siklus II menjadi 81,54% dan telah
mencapai kriteria aktivitas belajar yang sangat tinggi. Perolehan nilai
performansi guru melalui APKG 1, 2 telah memenuhi syarat lulus dengan
perolehan nilai akhir pada siklus I yang mencapai 82,79 meningkat pada
siklus II menjadi 88,98.
2.2.7 Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puspitasari tahun 2013 pada siswa
kelas V SD Negeri Kraton 3 Kota Tegal dengan judul “Peningkatan
Aktivitas Dan Hasil Belajar Materi Daur Air Dan Peristiwa Alam Melalui
Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) Pada Siswa
Kelas V SD Negeri Kraton 3 Kota Tegal” menunjukkan bahwa perolehan
nilai performansi guru melalui APKG 1 dan 2 mencapai 80,88 meningkat
pada siklus II menjadi 85,93. Nilai rata-rata kelas pada hasil tes formatif
siklus I sebesar 74,26 meningkat pada siklus II menjadi 81,73 dengan
peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 66,67% menjadi 88,46%.
Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I mencapai
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66,74% meningkat pada siklus II menjadi 77,09% dan memperoleh kriteria
aktivitas belajar sangat tinggi.
2.2.8 Jurnal oleh Lois Ann Wodarski dengan judul “Teaching Nutrition by
Teams-Games-Tournaments: An Application of Behavioral Analysis”
menunjukkan bahwa siswa senang dengan model TGT. Siswa menikmati
bekerja

dalam

kelompok

dan

bersaing

dalam

turnamen.

Guru

menunjukkan bahwa anak-anak menikmati bekerja dalam kelompok dan
kegiatan TGT tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa tentang gizi,
tetapi juga diperkuat membaca, matematika, ejaan, dan keterampilan
pengukuran.
2.2.9 Jurnal oleh Caroline Kerfoot dengan judul “Game Changers? Multilingual
Learners in a Cape Town Primary School” menunjukkan bahwa
penerapan permainan dalam pembelajaran di SD Kota Cape, Afrika
Selatan dapat meningkatkan interaksi siswa dan mengembangkan
keterampilan siswa dalam melakukan modifikasi dalam permainan.
2.2.10 Jurnal oleh James S. Kinder dengan judul “Using Audio-Visual Materials
in Education” menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu audiovisual
dalam efek total lingkungan kelas harus menjadi salah satu faktor dalam
meningkatkan berbagai pengalaman belajar.
2.2.11 Jurnal oleh C.N Botham dengan judul “Audio-Visual Aids for Cooperative
Education

and

Training” menunjukkan

bahwa audiovisual dapat

digunakan untuk mendukung pembelajaran kooperatif dan memfasilitasi
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pelaksanaan belajar kelompok dalam proses pendidikan berkelanjutan baik
formal maupun informal.
Dengan berbagai hasil penelitian yang relevan tersebut menunjukkan bahwa
model pembelajaran teams games tournaments (TGT) dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar.
Hasil penelitian tersebut, digunakan sebagai data pendukung oleh peneliti
dalam melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran
PKn dengan Menggunakan Model Teams Games Tournaments (TGT) Berbantu
Media Audiovisual Pada Siswa Kelas IVA SDN Wates 01 Semarang”. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah: (1) Kondisi
identifikasi masalah yang menjadi dasar pemilihan model dan media
pembelajaran; (2) Penentuan langkah-langkah pembelajaran, keterampilan guru,
dan aktivitas siswa; (3) Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang berasal
dari jurnal nasional dan jurnal internasional; (4) Keadaaan subjek penelitian dan
tempat penelitian; (5) Penentuan variabel penelitian, jenis penelitian, perencanaan
tahap penelitian, data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan
indikator keberhasilan; (6) Teknik analisis data dilengkapi dengan tabel
kualifikasi skor indikator yang berfungsi untuk memberikan kualifikasi kategori
pada setiap indikator dengan kategori kurang, cukup, baik, dan sangat baik; dan
(7)

Hasil

penelitian.
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2.3 KERANGKA BERPIKIR
Adapun kerangka berpikir dapat digambarkan dengan bagan berikut:
Faktor Guru
Kondisi
1. Guru belum optimal dalam menggunakan model dan
Awal
media pembelajaran
2. Media pembelajaran yang digunakan guru kurang
mendukung dalam pelaksanaan proses pembelajaran
3. Pelaksanaan
proses
pembelajaran
cenderung
konvensional
4. Pembelajaran masih berpusat pada guru
Faktor Siswa
1. Siswa kurang tertarik dalam pembelajaran
2. Partisipasi siswa dalam pembelajaran kurang
3. Aktivitas belajar siswa belum menunjukkan kerja
kelompok
Faktor Hasil Belajar
Sebanyak 55,56% dari 36 siswa atau sebanyak 20 siswa
memiliki nilai di bawah KKM 60 dengan nilai terendah 0
dan tertinggi 80 serta reta-rata 60.

Tindakan

Kondisi Akhir

Melaksanakan Pembelajaran PKn Dengan Menggunakan
Model Teams Games Tournaments (TGT) Berbantu Media
Audiovisual. Langkah – langkah :
 Melakukan kegiatan pra pembelajaran
 Membuka pembelajaran
 Menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan
media audiovisual
 Membentuk kelompok awal secara heterogen
 Diskusi Lembar Kerja Kelompok (LKK) untuk
meningkatkan pemahaman materi pembelajaran
 Melakukan permainan (game)
 Membentuk kelompok baru secara homogen
 Melaksanakan pertandingan (tournament)
 Melakukan proses penghitungan skor kelompok siswa
 Pengumuman hasil perolehan skor dan memberikan
penghargaan kepada kelompok
 Melakukan evaluasi pembelajaran
 Menutup pembelajaran
a) Keterampilan guru meningkat
b) Aktivitas siswa meningkat
c) Hasil belajar siswa meningkat
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan uraian pada kerangka teori, kajian empiris, dan kerangka
berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui
penerapan model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa Kelas IVA SDN
Wates

01

Semarang.

BAB III METODE
PENELITIAN
3.1 SUBJEK PENELITIAN
Subyek penelitian ini adalah peneliti sebagai guru dan siswa kelas IVA
dengan jumlah 36 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 17 siswa
perempuan.

3.2 TEMPAT PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Wates 01 Semarang yang terletak di
Jalan Manggis Nomor 02 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

3.3 VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
3.3.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
3.3.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
3.3.3 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
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3.4 JENIS PENELITIAN
Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Arikunto et.al. (2014:3) menyatakan bahwa PTK merupakan “suatu
pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja
dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama, sedangkan Suyadi
(2014:23) mengemukakan bahwa PTK merupakan “pencermatan yang dilakukan
oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk
memperbaiki profesinya sebagai guru, sehingga hasil belajar peserta didik terus
meningkat”. Pendapat lain Wardhani dan Wihardit (2009:1.4) menyatakan bahwa
PTK merupakan “penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri
melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru,
sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat”.
PTK merupakan suatu kegiatan reflektif bagi guru yang dapat digunakan
untuk meningkatan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Menurut Arikunto
et.al. (2014:16) dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahap penting yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Tahapan-tahapan tersebut
harus terencana sebaik mungkin agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana dan
mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan peneliti. Berikut ini merupakan
gambaran langkah-langkah/prosedur yang dilakukan dalam penelitian tindakan
kelas:
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Gambar 3.1 Model Tahapan-Tahapan PTK menurut Arikunto (2014:16)
Berikut uraian dari masing-masing tahapan dalam PTK sesuai dengan bagan
di atas:
3.4.1 Perencanaan
Kusumah & Dwitagama (2012:39) menyatakan bahwa hal-hal yang
dilakukan dalam perencanaan antara lain

berkaitan dengan pendekatan

pembelajaran, metode pembelajaran, teknik atau strategi pembelajaran, media dan
materi

pembelajaran

dan

sebagainya.
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Dalam tahap perencanaan, peneliti membuat perencanaan kegiatan belajar
mengajar sesuai dengan permasalahan yang ada dan cara pemecahan masalah
yang telah ditetapkan. Perencanaan tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut :
a. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi pembelajaran
mata pelajaran PKn yang akan diteliti.
b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan
pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual bersama tim kolaborasi.
c. Merancang manajemen kelas seperti merangcang prosedur kerja siswa selama
penelitian, pembentukan kelompok, tempat duduk, dan sebagainya.
d. Menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran audiovisual, materi
pembelajaran, dan sebagainya sesuai dengan pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
e. Menyusun instrumen penelitian seperti pedoman pengamatan keterampilan
guru, pengamatan aktivitas siswa, alat evaluasi pembelajaran dala setiap
siklus, peralatan dokumentasi, dan sebagainya.
3.4.2 Pelaksanaan
Arikunto et.al. (2014:18) mengemukakan bahwa pelaksanan merupakan
“implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas,
sedangkan Kusumah & Dwitagama (2012:39) menyatakan bahwa pelaksanaan
merupakan “realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya.
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Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan yang telah
dibuat sebelumnya yakni melaksanakan pembelajaran PKn dengan menggunakan
model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual. Pelaksanaan
tindakan penelitian ini direncanakan dalam tiga siklus dengan rincian masingmasing siklus terdiri dari satu pertemuan, siklus I melakukan pembelajaran PKn
dengan menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual, siklus II dilakukan untuk memperbaiki segala sesuatu yang menjadi
kekurangan pada siklus I, siklus III dilakukan untuk memperbaiki segala sesuatu
yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan tidakan siklus II. Pada siklus III
diharapkan menjadi pelaksanaan tindakan terakhir dan dapat menyelesaikan
permasalahan pembelajaran PKn pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang.
3.4.3 Pengamatan
Supardi (dalam Suyadi, 2014:63) mengemukakan bahwa pengamatan
merupakan “pengumpulan data”. Sehingga pengamatan merupakan alat untuk
memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Dalam
pengamatan, peneliti harus menguraikan jenis data yang dikumpulkan, cara
mengumpulkan,

dan

alat

atau

instrumen

pengumpulan

data

(angket/wawancara/pengamatan dan lain-lain). Menurut Arikunto et.al (2014)
kegiatan pengamatan dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan.
Kegiatan pengamatan dalam penelitian ini, dilaksanakan secara kolaboratif
untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT)

berbantu

media

audiovisual.
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3.4.4 Refleksi
Arikunto et.al (2014:19) mengemukakan bahwa refleksi merupakan
“kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan” sedangkan
Wardhani dan Wihardit (2009:2.32) menyatakan bahwa “pada tahap refleksi guru
merenungkan kembali secara intensif kejadian-kejadian atau peristiwa yang
menyebabkan munculnya sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan”.
Refleksi adalah “kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah
dilakukan” (Suyadi, 2014:64). Melalui refleksi, guru akan dapat menetapkan apa
yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, serta apa yang harus diperbaiki lagi
dalam pembelajaran berikutnya.
Dalam penelitian ini, setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam

pembelajaran PKn

dengan menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual dengan melihat ketercapaian dalam indikator, serta mengkaji
kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan
setiap siklus, kemudian bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak
lanjut untuk siklus selanjutnya.
Jika usaha tindakan perbaikan pada siklus I belum berhasil memecahkan
masalah pembelajaran maka akan dilanjutkan dengan siklus II dan III sesuai
dengan pembelajaran PKn menggunakan model teams games tournaments (TGT)
berbantu media audiovisual, dan jika hasil penelitian telah mencapai indikator
keberhasilan

yang

ditetapkan,

maka

penelitian

ini

dihentikan.
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3.5 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
Arikunto et.al (2014:20) menyatakan bahwa siklus adalah “dari tahap
penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah evaluasi”.
Keempat tahapan dalam PTK adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi yang menjadi unsur dalam membentuk sebuah siklus. Dalam penelitian
ini, peneliti merencanakan tiga siklus dengan rincian masing-masing siklus terdiri
dari satu pertemuan. Tahapan siklus tersebut adalah sebagai berikut:
3.5.1 Perencanaan Siklus I
3.5.1.1 Perencanaan
a) Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi pembelajaran
mata pelajaran PKn sesuai dengan pembelajaran yang akan di teliti.
Tabel 3.1
Perencanaan SK, KD, dan Indikator Siklus I
Standar Kompetensi 3. Mengenal

sistem

pemerintahan

tingkat pusat.
Kompetensi Dasar

3.1Mengenal lembaga-lembaga negara
dalam susunan pemerintahan tingkat
pusat, seperti MPR, DPR, Presiden,
MA, MK, dan BPK, dll.

Indikator

3.1.1. Menjelaskan
pemerintah

pengertian
dan

sistem

pemerintahan
3.1.2. Mengidentifikasi

sistem

pemerintahan di Indonesia
3.1.3. Menjelaskan lembaga legislatif
3.1.4. Mengidentifikasi
legislatif

lembaga
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3.1.5. Menyebutkan

tugas

dan

wewenang lembaga legislatif

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan
pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual bersama tim kolaborasi.
c) Merancang manajemen kelas seperti merangcang prosedur kerja siswa selama
penelitian, pembentukan kelompok, tempat duduk, dan sebagainya.
d) Menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran audiovisual, materi
pembelajaran, dan sebagainya sesuai dengan pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
e) Menyusun instrumen penelitian seperti pedoman pengamatan keterampilan
guru, pengamatan aktivitas siswa, alat evaluasi pembelajaran siklus I,
peralatan dokumentasi, dan sebagainya.
3.5.1.2 Pelaksanaan
a.

Pra Kegiatan (±5 menit)
1. Pengkondisian kelas
2. Salam dan Doa
3. Presensi

b. Kegiatan Awal (±5 menit)
1. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar-gambar Presiden
Indonesia
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2. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa: “apakah
presiden itu?”
3. Guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
c. Kegiatan Inti (± 40 menit)
1. Guru menayangkan materi pembelajaran dengan media audiovisual
mengenai sistem pemerintah dan lembaga legislatif.(eksplorasi)
2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi pembelajaran
yang telah ditayangkan (eksplorasi)
3. Siswa membentuk kelompok awal secara heterogen dengan rincian
satu kelompok terdiri dari empat siswa. (elaborasi)
4. Siswa melakukan diskusi tentang Lembar Kerja Kelompok (LKK).
(elaborasi)
5. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok. (eksplorasi)
6. Guru

memberitahukan

bahwa

akan

dilakukan

permainan.

(eksplorasi)
7. Siswa melakukan permainan sesuai dengan arahan guru. (elaborasi)
8. Guru membentuk kelompok baru secara heterogen. (eksplorasi)
9. Siswa melakukan pertandingan sesuai arahan dari guru. (elaborasi)
10. Guru memandu jalannya pertandingan. (eksplorasi)
11. Siswa kembali ke kelompok awal untuk melakukan penghitungan
perolehan skor yang diperoleh dari pertandingan. (elaborasi)
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12. Guru membimbing proses penghitungan skor yang diperoleh
kelompok. (eksplorasi)
13. Guru memberikan tanggapan tentang kegiatan pembelajaran yang
telah dilakukan. (konfirmasi)
14. Guru mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan
penghargaan

kepada

kelompok

yang

menjadi

pemenang

pertandingan. (konfirmasi)
d. Kegiatan Akhir (± 20 menit)
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran.
2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut.
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya.
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam penutup.
3.5.1.3 Pengamatan
a) Pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
b) Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
c) Mengamati dan mencatat semua kegiatan yang perlu diperhatikan saat
proses pembelajaran pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams

83

games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual dalam bentuk
catatan lapangan, serta hasil belajar siswa.
3.5.1.4 Refleksi
a)

Menganalisis proses dan hasil evaluasi pada pembelajaran siklus I

b) Mengkaji data hasil pembelajaran, catatan lapangan, angket, wawancara,
dokumentasi dan hasil observasi data dalam pembelajaran siklus I.
c) Mengidentifikasi dan mengkaji daftar permasalahan yang terjadi pada siklus
I.
d) Menyusun perencanaan perbaikan sebagai tindak lanjut untuk siklus II.
3.5.2 Perencanaan Siklus II
3.5.2.1 Perencanaan
a) Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi pembelajaran
mata pelajaran PKn sesuai dengan pembelajaran yang akan diteliti.
Tabel 3.2
Perencanaan SK, KD, dan Indikator Siklus II
Standar Kompetensi

3. Mengenal

sistem

pemerintahan

tingkat pusat.
Kompetensi Dasar

3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara
dalam

susunan

pemerintahan

tingkat pusat, seperti MPR, DPR,
Presiden, MA, MK, dan BPK, dll.
Indikator

3.1.6. Menjelaskan lembaga eksekutif
3.1.7. Mengidentifikasi lembaga
eksekutif
3.1.8. Menyebutkan tugas dan wewenang
dari lembaga eksekutif
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3.1.9. Menjelaskan lembaga yudikatif
3.1.10. Mengidentifikasi lembaga
yudikatif
3.1.11. Menyebutkan tugas dan
wewenang dari lembaga
yudikatif

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan
pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual bersama tim kolaborasi.
c) Merancang manajemen kelas seperti merangcang prosedur kerja siswa selama
penelitian, pembentukan kelompok, tempat duduk, dan sebagainya.
d) Menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran audiovisual, materi
pembelajaran, dan sebagainya sesuai dengan pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
e) Menyusun instrumen penelitian seperti pedoman pengamatan keterampilan
guru, pengamatan aktivitas siswa, alat evaluasi pembelajaran siklus II,
peralatan dokumentasi, dan sebagainya.
3.5.2.2 Pelaksanaan
a)

Pra Kegiatan (±5 menit)
1. Pengkondisian kelas
2. Salam dan Doa
3. Persensi
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b) Kegiatan Awal (±5 menit)
1. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar-gambar lembaga
eksekutif dan legislatif.
2. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan
siswa.
3. Guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
c) Kegiatan Inti (± 40 menit)
1. Guru menayangkan materi pembelajaran dengan media audiovisual
mengenai sistem pemerintah dan lembaga legislatif.(eksplorasi)
2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi pembelajaran
yang telah ditayangkan (eksplorasi)
3. Siswa membentuk kelompok awal secara heterogen dengan rincian
satu kelompok terdiri dari empat siswa sesuai dengan kelompok
yang sudah disiapkan guru. (elaborasi)
4. Siswa melakukan diskusi tentang Lembar Kerja Kelompok (LKK).
(elaborasi)
5. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok. (eksplorasi)
6. Siswa melakukan presentasi tentang hasil diskusi kelompok.
(elaborasi)
7. Guru memberikan poin bagi kelompok yang melakukan presentasi.
(eksplorasi)
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8. Guru

memberitahukan

bahwa

akan

dilakukan

permainan.

(eksplorasi)
9. Guru menjelaskan peraturan game yang akan dilakukan siswa.
(eksplorasi)
10. Siswa melakukan permainan sesuai dengan arahan guru. (elaborasi)
11. Siswa dan guru menghitung perolehan skor sementara. (elaborasi)
12. Guru membentuk kelompok baru secara heterogen. (eksplorasi)
13. Guru menjelaskan peraturan tournament kepada siswa. (eksplorasi)
14. Siswa melakukan tournament sesuai arahan dari guru. (elaborasi)
15. Guru memandu jalannya pertandingan. (eksplorasi)
16. Siswa kembali ke kelompok awal untuk melakukan penghitungan
perolehan skor yang diperoleh dari pertandingan. (elaborasi)
17. Guru membimbing proses penghitungan skor yang diperoleh
kelompok. (eksplorasi)
18. Guru mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang menjadi pemenang tournament.
(konfirmasi)
19. Guru memberikan tanggapan tentang kegiatan pembelajaran yang
telah dilakukan. (konfirmasi)
d) Kegiatan Akhir (± 20 menit)
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran.
2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut.
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3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya.
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam penutup.
3.5.2.3 Pengamatan
a) Pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
b) Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
c) Mengamati dan mencatat semua kegiatan yang perlu diperhatikan saat
proses pembelajaran pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams
games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual dalam bentuk
catatan lapangan, serta hasil belajar siswa.
3.5.2.4 Refleksi
a) Menganalisis proses dan hasil evaluasi pada pembelajaran siklus II
b) Mengkaji data hasil pembelajaran, catatan lapangan, angket, wawancara,
dokumentasi dan hasil observasi data dalam pembelajaran siklus II.
c) Mengkaji catatan keberhasilan dan kendala pada proses pembelajaran siklus
II dengan membandingkan kondisi pada siklus I.
d) Mengidentifikasi dan mengkaji daftar permasalahan yang terjadi pada siklus
II.
e) Menyusun perencanaan perbaikan sebagai tindak lanjut untuk siklus III.
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3.5.3 Perencanaa Siklus III
3.5.3.1 Perencanaan
a) Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi pembelajaran
mata pelajaran PKn sesuai dengan pembelajaran yang akan diteliti.
Tabel 3.3
Perencanaan SK, KD, dan Indikator Siklus III
Standar Kompetensi

3. Mengenal

sistem

pemerintahan

tingkat pusat.
Kompetensi Dasar

3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara
dalam

susunan

pemerintahan

tingkat pusat, seperti MPR, DPR,
Presiden, MA, MK, dan BPK, dll.
Indikator

3.1.12. Menjelaskan Badan Pemeriksa
Keuangan
3.1.13. Mengidentifikasi Badan
Pemeriksa Keuangan
3.1.14. Menjelaskan Komisi Pemilihan
Umum
3.1.15. Mengidentifikasi Komisi
Pemilihan Umum

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan
pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual bersama tim kolaborasi.
c) Merancang manajemen kelas seperti merangcang prosedur kerja siswa selama
penelitian,

pembentukan

kelompok,

tempat

duduk,

dan

sebagainya.
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d) Menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran audiovisual, materi
pembelajaran, dan sebagainya sesuai dengan pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
e) Menyusun instrumen penelitian seperti pedoman pengamatan keterampilan
guru, pengamatan aktivitas siswa, alat evaluasi pembelajaran siklus III,
peralatan dokumentasi, dan sebagainya.
3.5.3.2 Pelaksanaan
a) Pra Kegiatan (±5 menit)
1. Pengkondisian kelas
2. Salam dan Doa
3. Persensi
b) Kegiatan Awal (±5 menit)
1. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar-gambar BPK dan
Pemilu.
2. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan
siswa.
3. Guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas.
4. Guru menyampaikan budaya belajar.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang harus
dilaksanakan siswa.
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c) Kegiatan Inti (± 40 menit)
1. Guru menayangkan materi pembelajaran dengan media audiovisual
mengenai sistem pemerintah dan lembaga legislatif.(eksplorasi)
2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi pembelajaran
yang telah ditayangkan (eksplorasi)
3. Siswa membentuk kelompok awal secara heterogen dengan rincian
satu kelompok terdiri dari empat siswa sesuai dengan kelompok
yang sudah disiapkan guru. (elaborasi)
4. Siswa melakukan diskusi tentang Lembar Kerja Kelompok (LKK).
(elaborasi)
5. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok. (eksplorasi)
6. Siswa dan guru melakukan pembahasan hasil LKK yang telah
dikerjakan kelompok siswa.
7. Guru

memberitahukan

bahwa

akan

dilakukan

permainan.

(eksplorasi)
8. Guru menjelaskan peraturan game yang akan dilakukan siswa.
(eksplorasi)
9. Siswa melakukan permainan sesuai dengan arahan guru. (elaborasi)
10. Siswa dan guru menghitung perolehan skor sementara. (elaborasi)
11. Guru membentuk kelompok baru secara heterogen. (eksplorasi)
12. Guru menjelaskan peraturan tournament kepada siswa. (eksplorasi)
13. Siswa melakukan tournament sesuai arahan dari guru. (elaborasi)
14. Guru memandu jalannya tournament. (eksplorasi)
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15. Siswa kembali ke kelompok awal untuk melakukan penghitungan
perolehan skor yang diperoleh dari pertandingan. (elaborasi)
16. Guru membimbing proses penghitungan skor yang diperoleh
kelompok. (eksplorasi)
17. Guru memberikan refleksi dan motivasi tentang perolehan skor
kelompok siswa.
18. Guru mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang menjadi pemenang tournament.
(konfirmasi)
19. Guru memberikan tanggapan tentang kegiatan pembelajaran yang
telah dilakukan. (konfirmasi)
d) Kegiatan Akhir (± 20 menit)
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran.
2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut.
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya.
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam penutup.
3.5.3.3 Pengamatan
a) Pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
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b) Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual.
c) Mengamati dan mencatat semua kegiatan yang perlu diperhatikan saat
proses pembelajaran pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams
games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual dalam bentuk
catatan lapangan, serta hasil belajar siswa.
3.5.3.4 Refleksi
a) Menganalisis proses dan hasil evaluasi pada pembelajaran siklus III.
b) Mengkaji data hasil pembelajaran, catatan lapangan, angket, wawancara,
dokumentasi dan hasil observasi data dalam pembelajaran siklus III.
c) Mengidentifikasi dan mengkaji daftar permasalahan yang terjadi pada siklus
III.
d) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III, kemudian mengkaji
hasil belajar tersebut dengan indikator keberhasilan.
e) Mengkaji catatan keberhasilan dan kendala pada proses pembelajaran siklus
III dengan membandingkan kondisi pada siklus I dan siklus III.
f) Menarik kesimpulan apakah siklus dilanjutkan atau dihentikan. Apabila
hasil penelitian pada siklus III telah memenuhi indikator keberhasilan, maka
penelitian
keberhasilan

dihentikan,

namun

maka

penelitian

apabila

belum

dilanjutkan

ke

memenuhi
siklus

indikator
berikutnya.
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3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1 Jenis Data
3.6.1.1 Data Kuantitatif
Musfiqon (2012:151) menyatakan bahwa data kuantitatif adalah “data yang
berupa angka atau yang dikuantifikasikan dalam paparannya”. Data kuantitatif
diwujudkan dengan data hasil belajar siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang
yang diperoleh dari tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual dalam siklus penelitian.
3.6.1.2 Data Kualitatif
Musfiqon (2012:151) mengemukakan bahwa data kualitatif adalah “data
yang nonangka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen”. Data
kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan lembar
pengamatan keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, lembar
wawancara kolaborator, angket, lembar wawancara siswa, catatan lapangan, serta
data dokumen berupa foto pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan
model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
3.6.2 Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data adalah sebagai berikut:
3.6.2.1 Guru
Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi keterampilan guru dan
wawancara yang dilaksanakan pada siklus pertama, siklus kedua dan siklus ketiga
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dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual.
3.6.2.2 Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa, angket,
dan nilai hasil evaluasi siswa selama siklus I, siklus II dan sikus III dalam
pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments (TGT)
berbantu media audiovisual.
3.6.2.3 Dokumen
Sumber data dokumen berupa data dokumentasi foto guru dan siswa sesuai
indikator-indikator penelitian, serta data nilai hasil tes sebelum dan sesudah
dilakukan tindakan dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams
games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
3.6.2.4 Catatan Lapangan
Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama
proses pembelajaran berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa dan
pelaksanaan proses dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams
games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
3.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi
teknik tes dan teknik non tes, sebagai berikut :
3.6.3.1 Teknik Tes
Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah
pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat
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pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan
sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1.5).
Dalam penelitian ini teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan
menggunakan alat pengumpulan data berupa soal evaluasi dengan standar
kompetensi mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat dan kompetensi dasar
mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat,
seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dll yang diberikan kepada
siswa pada setiap akhir pertemuan dalam setiap siklus. Tes dalam penelitian ini
digunakan untuk mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran
ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat
penguasaan terhadap materi yang diajarkan.
3.6.3.2 Teknik Non-tes
Teknik non-tes adalah suatu alat penilaian yang digunakan untuk
mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan
tes (Hamdani, 2011:316). Dalam penelitian ini, teknik nontes dilakukan dengan
observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner, dan catatan lapangan.
3.6.3.2.1 Observasi
Observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan atas
gejala, fenomena, dan fakta empiris yang terkait dengan masalah penelitian
(Musfiqon, 2012:120), sedangkan Poerwanti (2009:3.20) sebelum melakukan
kegiatan observasi, maka peneliti harus terlebih menyusun lembar observasi
dengan menentukan siapa yang akan diobservasi, siapa yang akan mengobservasi
dan

kegiatan

atau

tindakan

apa

yang

akan

diobservasi.
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Dalam penelitian ini, observasi difokuskan untuk mengamati keterampilan
guru, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual yang disusun
berdasarkan indikator-indikator penelitian. Lembar observasi yang disusun
dengan mensosialisasikan kepada guru tentang indikator penelitian dengan
deskriptor sebagai dasar penskoran atau pemberian nilai.
3.6.3.2.2 Wawancara
Musfiqon (2012:117) mengemukakan bahwa “teknik wawancara digunakan
untuk mencari data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman mendalam dari
informan. Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian dimaksudkan agar
peneliti dapat mengkonstruksi pemikiran, kejadian, kegiatan, motivasi, persepsi,
kepedulian, pengalaman, serta opini mendalam tentang masalah penelitian”.
Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data atau
informasi dari guru (pengamat) dan siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang
tentang pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games
tournaments (TGT) berbantu media audiovisual. Wawancara dilakukan pada pada
siklus I. Sebelum melakukan wawancara peneliti menyusun terlebih dahulu
lembar wawancara.
3.6.3.2.3 Dokumentasi
Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk
teks dan artefak (Musfiqon, 2012:131). Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa
daftar nama siswa, data awal yang didapatkan sebelum dilakukan penelitian
seperti nilai hasil tes siswa, catatan lapangan, hasil wawancara yang dilampirkan
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pada saat identifikasi masalah. Selain itu metode dokumentasi juga digunakan
pada saat penelitian berlangsung, berupa hasil belajar siswa, hasil catatan
lapangan, hasil wawancara, lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas
siswa pada siklus I, siklus II dan siklus III, serta foto-foto pada saat pembelajaran
PKn dengan menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu
media audiovisual pada siklus pertama, siklus kedua dan siklus ketiga.
3.6.3.2.4 Kuesioner
Musfiqon (2012:116) menyatakan bahwa instrumen dalam kuesioner adalah
angket. Angket bertujuan untuk mendapatkan data tentang respons, pengalaman
dan persepsi.
Dalam penelitian ini, angket berupa daftar pertanyaan dengan skala
Guttman untuk memperoleh informasi mengenai pendapat dan persepsi siswa
dalam pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games
tournaments (TGT) berbantu media audiovisual.
3.6.3.2.5 Catatan Lapangan
Musfiqon

(2012:125)

mengemukakan

bahwa

“pengamatan

dengan

menggunakan catatan lapangan dilakukan untuk mengamati gejala atau tingkah
laku manusia yang bersifat parsial. Catatan lapangan difokuskan pada aspek
tingkah laku yang telah ditentukan peneliti”. Berbagai hasil pengamatan tentang
aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru
dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa dan beberapa aspek lainnya dapat
dicatat sebagai catatan lapangan dan digunakan sebagai sumber data dalam
penelitian.
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Dalam penelitian ini, catatan lapangan difokuskan untuk mengamati proses
pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments (TGT)
berbantu media audiovisual dalam setiap siklus penelitian. Catatan lapangan
dalam penelitian digunakan sebagai data pendukung hasil observasi, wawancara,
dokumentasi, dan kuesioner.

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
3.7.1 Kuantitatif
Dalam penelitian ini, data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa
pada pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual yang dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis statistik deskriptif. Teknik analisis deskriptif dilakukan dalam penelitian
yaitu dengan menentukan rerata (mean), median, modus, skor terendah, skor
tertinggi dan ketuntasan belajar secara individual dan klasikal yang ditampilkan
dalam bentuk presentase. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
a) Menentukan nilai berdasarkan skor (Poerwanti, 2008:6-7)
[

]

Keterangan:
= nilai
= bobot soal 1
= skor soal 1
= bobot soal 2
= skor soal 2

[

]
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b) Menentukan rerata (mean) (Poerwanti, 2008:6-25)
 Data Tunggal

∑

Keterangan:

= mean
= skor peserta tes ke-i
= jumlah peserta tes
 Data Berkelompok

∑
∑
Keterangan:

= mean
= tanda kelas
= frekuensi yang sesuai dengan xi
c) Menentukan median (Awaluddin, 2008:2-12)
 Data Tunggal
(
Keterangan:
= median
= jumlah frekuensi

)
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 Data Berkelompok
∑

⁄

[

]

Keterangan:
= median
= batas bawah kelas median
= jumlah frekuensi
∑

= jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas

median
= interval kelas
= frekuensi kelas median
d) Menentukan modus (Awaluddin, 2008:2-15)
[

]

Keterangan:
= modus
= tepi bawah kelas modus
= selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas
sebelumnya
= selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas
sesudahnya
= interval kelas
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e) Menentukan ketuntasan belajar individual (Poerwanti, 2008:6-16)

Keterangan:
= persentase nilai
= banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk
pilihan ganda) atau jumlah skor jawaban benar pada
setiap butir/item soal (pada tes bentuk menguraikan)
= skor teoritis
f) Menentukan ketentutasan belajar klasikal (Aqib, 2010: 41)
∑
∑
Keterangan:
= persentase ketuntasan belajar klasikal siswa
Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan kualifikasi
ketuntasan siswa di SDN Wates 01 Semarang yang dikelompokkan ke dalam
kualifikasi tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.4
Kualifikasi Ketuntasan Siswa
Kriteria Ketuntasan
Kualifikasi

Klasikal

Individual

≥ 60%

≥ 60

Tuntas

<60%

<60

Tidak Tuntas

(KKM Mata Pelajaran PKn Kelas IVA SDN Wates 01 Semarang)
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk hasil belajar siswa yang
nilainya dibawah 60 maka dinyatakan tidak tuntas. Sedangkan hasil belajar siswa
yang nilainya yang lebih besar sama dengan 60 maka dinyatakan tuntas. Untuk
hasil belajar klasikal dengan presentase nilai dibawah 60% dalam kelas maka
pembelajaran dinyatakan tidak tuntas. Sedangkan hasil belajar klasikal dengan
presentase nilai lebih besar sama dengan 60% dalam kelas maka pembelajaran
denyatakan tuntas.
Hamdani (2011:60) menyatakan bahwa “ketuntasan belajar dapat dicapai
siswa apabila >75% secara individu dan >85% secara keseluruhan objek
penelitian”.
Penyajian data disajikan dengan membuat distribusi frekuensi. Adapun
langkah-langkahnya sebagai berikut (Herrhyanto & Hamid, 2009:2.11):
a) Tentukan nilai rentang
Rentang diperoleh dengan cara nilai data yang terbesar dikurangi data terkecil
Rentang = Nilai Data Terbesar – Nilai Data Terkecil
b) Tentukan banyak kelas yang digunakan
Banyak kelas = 1 + (3,3) Log n
Dengan n menyatakan banyak data yang digunakan.
c) Tentukan panjang kelas

Adapun cara menentukan kriteria ketuntasan hasil belajar adalah sebagai
berikut :
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Nilai terbesar adalah 100 dan nilai terkecil adalah 60. Predikat nilai yang
digunakan yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang.
a) Menentukan rentang

b) Menentukan banyak kelas
K = 3 (karena menggunakan tiga kelas dengan kualifikasi tuntas yaitu sangat
baik, baik, dan cukup)
c) Menentukan panjang kelas

Berdasarkan data

rentang, banyak kelas, dan panjang kelas, maka

didapatkan kriteria ketuntasan hasil belajar sebagai berikut:
Tabel 3.5
Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar
Hasil Belajar

Kategori

Kualifikasi

88-100

Sangat Baik (SB)

Tuntas

75-87

Baik (B)

Tuntas

61-74

Cukup (C)

Tuntas

≤60

Kurang (K)

Tidak Tuntas
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Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa untuk hasil belajar siswa
yang memiliki nilai dengan rentang 88-100, maka termasuk ke dalam kategori
sangat baik dan dinyatakan tuntas. Sedangkan untuk hasil belajar siswa yang
memiliki nilai dengan rentang 75-87, maka termasuk ke dalam kategori baik dan
dinyatakan tuntas. Untuk hasil belajar siswa yang memiliki nilai dengan rentang
61-74, maka termasuk ke dalam kategori cukup dan dinyatakan tuntas. Untuk
hasil belajar siswa yang memiliki nilai dengan rentang 88-100, maka termasuk ke
dalam kategori kurang dan dinyatakan tidak tuntas.
3.7.2 Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari data nontes berupa data hasil observasi. Dalam
penelitian ini, data kualitatif berupa data hasil pengamatan keterampilan dasar
mengajar guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan
model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual yang
dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif. Data kualitatif dengan cara
diorganisasikan, diklasifikasikan berdasarkan aspek – aspek yang menjadi fokus
analisis menurut kategori untuk mempermudah kesimpulan. adapun data
keterampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis berdasarkan kategori sangat baik,
baik, cukup dan kurang sesuai dengan skor yang telah ditetapkan.
Sudjana (2005) menyatakan bahwa jika sekumpulan data dibagi menjadi
empat bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka
bilangan pembaginya disebut kuartil. Dengan demikian kita kenal tiga buah
kuartil yaitu kuartil pertama (K1), kuartil kedua (K2), dan kuartil ketiga (K3)
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(Herrhyanto & Hamid, 2009:5.3). Menurut Sudjana (2005:81) untuk menentukan
nilai kuartil caranya adalah:
a) Susun data menurut urutan nilainya,
b) Tentukan letak kuartil
c) Tentukan nilai kuartil
Untuk mengetahui lebih jelas cara menentukan kualifikasi skor maka akan
dijelaskan dibawah ini (Herrhyanto & Hamid, 2009:5.3):

R

n1

,

n2

k1

,

n3

n4

,

k2

k3

Keterangan:
R

= skor terendah

T

= skor tertinggi

n

= banyaknya nilai/skor
a) Menentukan banyaknya nilai/skor
n = (T-R) + 1
b) Menentukan kuartil pertama (K1)
 Untuk data genap
(

)

 Untuk data ganjil
(

)

c) Menentukan kuartil kedua (K2)
 Untuk data genap atau ganjil

T
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(

)

d) Menentukan kuartil ketiga (K3)
 Untuk data genap
(

)

 Untuk data ganjil
(
Berdasarkan data

)

kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, skor

terendah, dan skor tertinggi, maka didapatkan klasifikasi kategori skor
keterampilan guru dan aktivitas siswa sebagai berikut:
Tabel 3.6
Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa
Skala Penskoran

Kategori

K3 ≤skor≤ T

Sangat Baik

K2 ≤skor< K3

Baik

K1 ≤skor< K2

Cukup

R ≤skor< K1

Kurang

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa untuk data kualitatif yang
memiliki skor dengan kriteria K3 ≤ skor ≤ T, maka termasuk ke dalam kategori
sangat baik dan dinyatakan tuntas. Sedangkan untuk data kualitatif yang memiliki
skor dengan kriteria K2 ≤ skor< K3, maka termasuk ke dalam kategori baik dan
dinyatakan tuntas. Untuk data kualitatif yang memiliki skor dengan kriteria K1 ≤
skor< K2, maka termasuk ke dalam kategori cukup dan dinyatakan tidak tuntas.
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Untuk data kualitatif yang memiliki skor dengan kriteria R ≤skor< K1, maka
termasuk ke dalam kategori kurang dan dinyatakan tidak tuntas.
Data kualitatif diperoleh dari data indikator melaui pengamatan. Predikat
skor yang digunakan adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Adapun cara
menentukan kriteria ketuntasan indikator kualitatif adalah sebagai berikut:
R=0
T=4
n1

R

,

n2

k1
n1

0

,
1

,

n3

k2
n2

,

,

n4

T

k3

n3

2

,
3

n4

4

Dari peritungan diatas, diperoleh K1 adalah 1, K2 adalah 2, dan K3 adalah
3. Berdasarkan data kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, skor terendah,
dan skor tertinggi, maka didapatkan tabel kriteria ketuntasan indikator kualitatif
sebagai berikut:
Tabel 3.7
Klasifikasi Skor Indikator
Skala Penskoran

Kategori

3≤skor≤4

Sangat Baik

2≤skor<3

Baik

1≤skor<2

Cukup

0 ≤skor<1

Kurang
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Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa untuk indikator yang
memiliki skor dengan kriteria 3≤skor≤4 maka termasuk ke dalam kategori sangat
baik. Sedangkan untuk indikator yang memiliki skor dengan kriteria 2≤skor<3,
maka termasuk ke dalam kategori baik. Untuk indikator yang memiliki skor
dengan kriteria 1≤skor<2, maka termasuk ke dalam kategori cukup. Untuk
indikator yang memiliki skor dengan kriteria 0≤skor<1, maka termasuk ke dalam
kategori kurang.
Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat difokuskan dalam tabel
klasifikasi skor untuk keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran
PKn dengan menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu
media audiovisual.
3.7.2.1 Klasifikasi Skor Keterampilan Guru
Klasifikasi skor keterampilan guru diperoleh dari skor tiap indikator
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn dengan menggunakan
model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual. Dalam
penelitian ini terdapat 12 indikator keterampilan guru yaitu: (1) Melakukan
kegiatan pra pembelajaran; (2) Membuka pembelajaran; (3) Menyajikan materi
pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual; (4) Membentuk kelompok
awal secara heterogen; (5) Memberikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) untuk
meningkatkan pemahaman materi pembelajaran; (6) Memberikan permainan
(game) kepada kelompok siswa sebagai tindak lanjut LKK; (7) Membentuk
kelompok baru secara homogen berdasarkan kesetaraan tingkat prestasi dari setiap
anggota kelompok awal untuk kegiatan pertandingan (tournament); (8) Memandu
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pelaksanaan pertandingan (tournament) pada meja turnamen; (9) Membimbing
proses penghitungan skor yang diperoleh kelompok; (10) Mengumumkan hasil
perolehan skor dan memberikan penghargaan kepada kelompok yang menjadi
pemenang pertandingan (tournament); (11) Memberikan evaluasi pembelajaran;
dan (12) Menutup pembelajaran. Masing-masing

indikator

mempunyai

4

deskriptor sehingga diperoleh skor terendah adalah 12x0 yaitu 0 dan skor tertinggi
yaitu 12x4 yaitu 48.
R=0
T = 48
a) Menentukan banyaknya skor
n = (T-R) + 1
= (48-0)+1
= 49
b) Menentukan kuartil pertama (K1)
(

)

(
(

)
)

(
(
( )

)

)
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c) Menentukan kuartil kedua (K2)
(

)

(

)

d) Menentukan kuartil ketiga (K3)
(

)

(
(

)
)

(
(

)

)

( )

Berdasarkan perhitungan skor terendah, skor tertinggi, kuartil pertama,
kuartil kedua, dan kuartil ketiga, maka tabel klasifikasi skor keterampilan guru
adalah

sebagai

berikut:
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Tabel 3.8
Klasifikasi Skor Keterampilan Guru
Skala Penskoran

Kategori

36,5≤skor≤48

Sangat Baik

24≤skor<36,5

Baik

11,5≤skor<24

Cukup

0 ≤skor<11,5

Kurang

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa untuk data kualitatif yang
memiliki skor dengan kriteria 36,5≤skor≤48, maka termasuk ke dalam kategori
sangat baik. Sedangkan untuk data kualitatif yang memiliki skor dengan kriteria
24≤skor<36,5, maka termasuk ke dalam kategori baik. Untuk data kualitatif yang
memiliki skor dengan kriteria 11,5≤skor<24, maka termasuk ke dalam kategori
cukup. Untuk data kualitatif yang memiliki skor dengan kriteria 0 ≤skor<11,5,
maka termasuk ke dalam kategori kurang.
3.7.2.2 Klasifikasi Skor Aktivitas Siswa
Klasifikasi skor aktivitas siswa diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas
siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games
tournaments (TGT) berbantu media audiovisual. Dalam penelitian ini terdapat 12
indikator aktivitas siswa yaitu: (1) Mempersiapkan diri untuk menerima
pembelajaran; (2) Menanggapi apersepsi dari guru; (3) Memperhatikan materi
pmbelajaran yang disajikan oleh guru dengan menggunakan media audiovisual;
(4) Memperhatikan pembentukkan kelompok awal secara heterogen; (5)
Mendiskusikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) dalam kelompok awal untuk
meningkatkan pemahaman materi pembelajaran; (6) Memperhatikan pengarahan

112

dari guru dan melaksanakan permainan (game) sebagai tindak lanjut LKK; (7)
Memperhatikan pembentukan kelompok baru secara homogen berdasarkan
kesetaraan tingkat prestasi dari setiap anggota kelompok awal untuk kegiatan
pertandingan (tournament); (8) Memperhatikan pengarahan dari guru dan
melaksanakan pertandingan (tournament) pada meja turnamen; (9) Siswa kembali
ke kelompok awal untuk melakukan penghitungan perolehan skor yang diperoleh
dari pertandingan (tournament); (10) Memperhatikan pengumuman/ penetapan
pemenang kelompok kegiatan pertandingan (tournament); (11) Melakukan
kegiatan evaluasi pembelajaran; dan (12) Memperhatikan dan menyimpulkan
hasil pembelajaran. Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga
diperoleh skor terendah adalah 12x0 yaitu 0 dan skor tertinggi yaitu 12x4 yaitu
48.
R=0
T = 48
a) Menentukan banyaknya skor
n = (T-R) + 1
= (48-0)+1
= 49
b) Menentukan kuartil pertama (K1)
(

)

(
(

)
)
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(
(

)

)

( )

c) Menentukan kuartil kedua (K2)
(

)

(

)

d) Menentukan kuartil ketiga (K3)
(

)

(
(

)
)

(
(
( )

)

)
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Berdasarkan perhitungan skor terendah, skor tertinggi, kuartil pertama,
kuartil kedua, dan kuartil ketiga, maka tabel klasifikasi skor aktivitas siswa adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.9
Klasifikasi Skor Aktivitas Siswa
Kriteria Ketuntasan

Kategori

36,5≤skor≤48

Sangat Baik

24≤skor<36,5

Baik

11,5≤skor<24

Cukup

0 ≤skor<11,5

Kurang

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa untuk data kualitatif yang
memiliki skor dengan kriteria 36,5≤skor≤48, maka termasuk ke dalam kategori
sangat baik. Sedangkan untuk data kualitatif yang memiliki skor dengan kriteria
24≤skor<36,5, maka termasuk ke dalam kategori baik. Untuk data kualitatif yang
memiliki skor dengan kriteria 11,5≤skor<24, maka termasuk ke dalam kategori
cukup. Untuk data kualitatif yang memiliki skor dengan kriteria 0 ≤skor<11,5,
maka termasuk ke dalam kategori kurang.

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembelajaran pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams games
tournaments (TGT) berbantu media audiovisual dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran siswa kelas IVA SD Wates 01 Semarang dengan indikator
keberhasilan

sebagai

berikut:

115

a) Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual meningkat
dengan kategori sekurang-kurangnya baik (24≤skor<36,5).
b) Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams
games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual meningkat dengan
kategori sekurang-kurangnya baik (24≤skor<36,5).
c) Hasil belajar PKn dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual meningkat dengan ketuntasan belajar
individual

≥75

dengan

ketuntasan

klasikal

>85%.

BAB V
PENUTUP
5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang dapat disimpulkan
bahwa:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual pada siswa
kelas IVA SDN Wates 01 Semarang mengalami peningkatan, yaitu pada
siklus I memperoleh skor 42 dengan kategori sangat baik, pada siklus II
meningkat menjadi 45 dengan kategori sangat baik dan pada siklus III
meningkat menjadi 47 dengan kategori sangat baik;
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams
games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual pada siswa kelas IVA
SDN Wates 01 Semarang mengalami peningkatan, yaitu pada siklus I
memperoleh skor 28,65 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat
menjadi 36,31 dengan kategori baik dan pada siklus III meningkat menjadi
38,32 dengan kategori sangat baik;
c.

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual pada siswa
kelas IVA SDN Wates 01 Semarang mengalami peningkatan, pada siklus I
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nilai rata-rata 65,24 dengan ketuntasan klasikal 61,11%, pada siklus II nilai
rata-rata 72,98 dengan ketuntasan klasikal 69,44%, dan pada siklus III nilai
rata-rata 82,6 dengan ketuntasan klasikal 91,67%.
Berdasarkan uraian simpulan di atas, hipotesis tindakan terbukti bahwa
melalui penerapan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IVA
SDN Wates 01 Semarang yang ditandai dengan meningkatkanya keterampilan
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.

5.2 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran
sebagai berikut:
a. Dalam meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang sebaiknya: (1)
Guru sebaiknya menyiapkan media audiovisual yang mampu menarik
perhatian siswa; (2) Guru hendaknya memberikan motivasi kepada siswa
sesuai dengan pokok materi yang disampaikan; (3) Guru seyogyanya mampu
mengarahkan siswa untuk aktif dalam kegiatan bertanya; (4) Guru hendaknya
membuat manajemen alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran;
(5)

Guru

sebaiknya

meningkatkan

kemampuan

berinteraksi

dan

berkomunikasi dengan siswa, agar siswa tertarik untuk bertanya dan
menyimpulkan;
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b. Dalam meningkatkan aktivitas siswa pada pada pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang sebaiknya: (1)
Siswa hendaknya aktif dalam seluruh kegiatan pembelajaran; (2) Siswa
sebaiknya

meningkatkan

kemampuannya

dalam

melakukan

diskusi

kelompok; (3) Siswa sebaiknya menambah intensitas dan kualitas interaksi
dalam kelompok sehingga menjadi kelompok yang aktif; (4) Siswa
hendaknya memperhatikan penjelasan yang dilakukan oleh guru sehingga
tidak diperlukan pengulangan;
c. Penggunaan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang terbukti dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa dapat
memberikan dampak positif bagi sekolah dalam rangka peningkatan mutu
dan akreditasi. Kepala sekolah seyogyanya menginstruksikan kepada guru
untuk mennggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu
media

audiovisual.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR
KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBEL AJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL

Keterampilan
Dasar Mengajar
Guru
1. Keterampilan
membuka
pelajaran
2. Keterampilan
bertanya
3. Keterampilan
menjelaskan
4. Keterampilan
mengelola kelas
5. Keterampilan
membimbing
diskusi kelompok
kecil
6. Keterampilan
mengadakan
variasi
7. Keterampilan
memberi
penguatan
8. Keterampilan
menutup pelajaran

Langkah-Langkah
Model Model Teams
Games Tournaments
(TGT) Berbantu Media
Audiovisual
1. Mempersiapkan
perlengkapan
yang
diperlukan, antara lain:
proyektor / LCD, layar,
pengeras suara dan
media audiovisual
2. Mengkondisikan siswa
dan
menjelaskan
bagian-bagian
yang
harus
mendapat
perhatian
khusus
sewaktu
penayangan
audio visual
3. Guru menyampaiakan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran
yang
akan dicapai
4. Menayangkan
materi
pembelajaran dengan
media audio visual
5. Membentuk kelompok
awal secara heterogen
6. Belajar dalam kelompok
(teams)
7. Melakukan
diskusi
kelompok
dengan
mengerjakan
Lembar
Kerja Kelompok (LKK)
8. Melakukan permainan
(games) secara kelompok
9. Membentuk kelompok
homogen dengan
memperhatikan
kesetaraan prestasi dalam

Indikator Keterampilan
Guru dengan Model
Teams Games
Tournaments (TGT)
Berbantu Media
Audiovisual
1. Melakukan kegiatan pra
pembelajaran.
(keterampilan
mengelola kelas)
2. Membuka pembelajaran
(Keterampilan
membuka pelajaran),
(Keterampilan
Bertanya)
3. Menyajikan
materi
pembelajaran
dengan
menggunakan
media
audiovisual
(Keterampilan
menjelaskan)
4. Membentuk kelompok
awal secara heterogen.
(Keterampilan
Mengelola Kelas)
5. Memberikan
Lembar
Kerja Kelompok (LKK)
untuk
meningkatkan
pemahaman
materi
pembelajaran.
(Keterampilan
Membimbing
Diskusi
Kelompok Kecil)
6. Memberikan permainan
(game)
kepada
kelompok siswa sebagai
tindak lanjut LKK.
(Keterampilan
Mengadakan Variasi)

pembelajaran
10. Melakukan pertandingan
(tournament) dengan
menggunakan kelompok
baru
11. Siswa kembali ke
kelompok awal untuk
menyusun skor yang
diperoleh
12. Pengumuman perolehan
skor dan kelompok
pemenang pertandingan
13. Penghargaan Kelompok
(team recognition)

7. Membentuk kelompok
baru secara homogen
berdasarkan kesetaraan
tingkat prestasi dari
setiap
anggota
kelompok awal untuk
kegiatan pertandingan
(tournament)
(Keterampilan
Mengelola Kelas)
8. Memandu pelaksanaan
pertandingan pada meja
turnamen (tournament)
(Keterampilan
Membimbing Kelompok
Kecil)
9. Membimbing
proses
penghitungan skor yang
diperoleh
kelompok.
(Keterampilan
Mengadakan Variasi)
10. Mengumumkan
hasil
perolehan skor dan
memberikan
penghargaan
kepada
kelompok yang menjadi
pemenang pertandingan
(tournament)
(Keterampilan Memberi
Penguatan)
11. Memberikan evaluasi
pembelajaran
(Keterampilan Menutup
Pelajaran)
12. Menutup pembelajaran
(Keterampilan Menutup
Pelajaran)

LAMPIRAN 2
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR
AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL

Aktivitas Siswa

1. Visual
Activities
2. Oral Activities
3. Listening
Activities
4. Writing
Activities
5. Drawing
Activities
6. Motor
Activities
7. Mental
Activities
8. Emotional
Activities

Langkah-langkah Model
Teams Games Tournaments
(TGT) Berbantu Media
Audiovisual
1. Mempersiapkan
perlengkapan
yang
diperlukan, antara lain:
proyektor / LCD, layar,
pengeras suara dan media
audiovisual
2. Mengkondisikan
siswa
dan menjelaskan bagianbagian
yang
harus
mendapat
perhatian
khusus
sewaktu
penayangan audio visual
3. Guru
menyampaiakan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai
4. Menayangkan
materi
pembelajaran
dengan
media audio visual
5. Membentuk
kelompok
awal secara heterogen
6. Belajar dalam kelompok
(teams)
7. Melakukan
diskusi
kelompok
dengan
mengerjakan Lembar Kerja
Kelompok (LKK)
8. Melakukan permainan
(games) secara kelompok
9. Membentuk kelompok
homogen dengan
memperhatikan kesetaraan
prestasi dalam
pembelajaran
10. Melakukan pertandingan

Indikator Aktivitas Siswa
melalui Model Teams
Games Tournaments
(TGT) Berbantu Media
Audiovisual
1. Mempersiapkan diri
untuk menerima
pembelajaran.
(Emotional Activities)
2. Menanggapi apersepsi
dari guru. (Oral
Activities)
3. Memperhatikan materi
pembelajaran yang
disajikan oleh guru
dengan menggunakan
media audiovisual.
(Visual Activities)
4. Memperhatikan
pembentukkan
kelompok awal secara
heterogen (Listening
Activities)
5. Mendiskusikan Lembar
Kerja Kelompok
(LKK) dalam
kelompok awal untuk
meningkatkan
pemahaman materi
pembelajaran ( Writing
Activities, Drawing
Activities, Oral
Activities)
6. Memperhatikan
pengarahan dari guru
dan melaksanakan
permainan (game)
sebagai tindak lanjut

(tournament) dengan
menggunakan kelompok
baru
11. Siswa kembali ke
kelompok awal untuk
menyusun skor yang
diperoleh
12. Pengumuman perolehan
skor dan kelompok
pemenang pertandingan
13. Penghargaan
Kelompok
(team recognition)

LKK (Motor Activities,
Emotional Activities)
7. Memperhatikan
pembentukan
kelompok baru secara
homogen berdasarkan
kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap
anggota kelompok awal
untuk kegiatan
pertandingan
(tournament) (Listening
Activities)
8. Memperhatikan
pengarahan dari guru
dan melaksanakan
pertandingan
(tournament) pada
meja turnamen (Motor
Activities, Emotional
Activities)
9. Siswa kembali ke
kelompok awal untuk
melakukan
penghitungan
perolehan skor yang
diperoleh dari
pertandingan
(tournament) (Mental
Activities)
10. Memperhatikan
pengumuman/
penetapan pemenang
kelompok kegiatan
pertandingan
(tournament) (Listening
Activities)
11. Melakukan kegiatan
evaluasi pembelajaran
(Writing Activities)
12. Memperhatikan dan
menyimpulkan hasil
pembelajaran (Mental
Activities)

LAMPIRAN 3
KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN
“Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn dengan Menggunakan Model Teams
Games Tournaments (TGT) Berbantu Media Audiovisual Pada Siswa Kelas IVA
SDN Wates 01 Semarang”

No.
1.

Variabel

Indikator

Keterampilan
Guru Dalam
Pembelajaran
PKn
dengan
Menggunakan
Model
Teams
Games
Tournaments
(TGT) Berbantu
Media
Audiovisual

1. Melakukan
kegiatan pra
pembelajaran
2. Membuka
pembelajaran
3. Menyajikan materi
pembelajaran
dengan
menggunakan
media audiovisual
4. Membentuk
kelompok awal
secara heterogen
5. Memberikan
Lembar Kerja
Kelompok (LKK)
untuk
meningkatkan
pemahaman materi
pembelajaran
6. Memberikan
permainan (game)
kepada kelompok
siswa sebagai
tindak lanjut LKK
7. Membentuk
kelompok baru
secara homogen
berdasarkan
kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap
anggota kelompok
awal untuk
kegiatan
pertandingan
(tournament)

Alat/Instrum
en
Pengumpul
Data
1. Guru
1. Lembar
2. Dokume
observasi
ntasi
2. Catatan
3. Catatan
lapangan
lapanga 3. Lembar
n
wawancara
4. Angket
Sumber
Data

8. Memandu
pelaksanaan
pertandingan
(tournament) pada
meja turnamen
9. Membimbing
proses
penghitungan skor
yang diperoleh
kelompok
10. Mengumumkan
hasil perolehan
skor dan
memberikan
penghargaan
kepada kelompok
yang menjadi
pemenang
pertandingan
(tournament)
11. Memberikan
evaluasi
pembelajaran
12. Menutup
pembelajaran
2.

Aktivitas Siswa
Dalam
Pembelajaran
PKn
Dengan
Menggunakan
Model
Teams
Games
Tournaments
(Tgt) Berbantu
Media
Audiovisual

1. Mempersiapkan
1. Siswa
1. Lembar
diri
untuk 2. Dokume
observasi
menerima
ntasi
2. Catatan
pembelajaran
3. Catatan
lapangan
2. Menanggapi
lapanga 3. Lembar
apersepsi dari guru
n
wawancara
3. Memperhatikan
4. Angket
materi pmbelajaran
yang disajikan oleh
guru
dengan
menggunakan
media audiovisual
4. Memperhatikan
pembentukkan
kelompok
awal
secara heterogen
5. Mendiskusikan
Lembar
Kerja
Kelompok (LKK)
dalam
kelompok
awal
untuk

meningkatkan
pemahaman materi
pembelajaran
6. Memperhatikan
pengarahan
dari
guru
dan
melaksanakan
permainan (game)
sebagai
tindak
lanjut LKK
7. Memperhatikan
pembentukan
kelompok
baru
secara
homogen
berdasarkan
kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap
anggota kelompok
awal
untuk
kegiatan
pertandingan
(tournament)
8. Memperhatikan
pengarahan
dari
guru
dan
melaksanakan
pertandingan
(tournament) pada
meja turnamen
9. Siswa kembali ke
kelompok
awal
untuk melakukan
penghitungan
perolehan
skor
yang diperoleh dari
pertandingan
(tournament)
10.Memperhatikan
pengumuman/
penetapan
pemenang
kelompok kegiatan
pertandingan
(tournament)
11.Melakukan
kegiatan evaluasi

3.

Hasil
belajar
siswa
dalam
Pembelajaran
PKn
Dengan
Menggunakan
Model
Teams
Games
Tournaments
(Tgt) Berbantu
Media
Audiovisual

pembelajaran
12.Memperhatikan
dan menyimpulkan
hasil pembelajaran
Mengenal
lembagalembaga negara dalam
susunan pemerintahan
tingkat pusat, seperti
MPR, DPR, Presiden,
MA, MK, dan BPK,
dll.

Data hasil 1. Tes
belajar
tertulis
siswa
2. Tes
Formatif
3. Lembar
Kerja
Kelompok
(LKK)

LAMPIRAN 4
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus ...
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/Semester

: IVA/2

Materi

:

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Aziz Permana

Petunjuk Lembar Pengamatan:
1. Bacalah 12 indikator dan deskriptor
2. Lakukan pengamatan terhadap pembelajaran
3. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
Kriteria Penilaian (Rusman, 2013:100):
a. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
b. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
e. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skala Skor
No

Indikator

Cek
(√)

Deskriptor

Skor
1

1

Melakukan
kegiatan pra
pembelajara
n

a. Memberikan salam ketika
masuk kelas
b. Mempersiapkan
belajar
c. Mempersiapkan
pembelajaran

Sumber
media

2

3

4

d. Mengkondisikan
siswa
untuk
mengikuti
pembelajaran
a. Memimpin siswa untuk
berdo’a
b. Melakukan apersepsi yang
sesuai dengan materi
pembelajaran
c. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
d. Memberikan
motivasi
kepada siswa

2

Membuka
pembelajara
n

3

Menyajikan
a. Menjelaskan
materi
materi
pembelajaran
pembelajara b. Menyajikan
materi
n
dengan
pembelajaran
dengan
menggunaka
media audiovisual
n
media c. Kesesuaian
media
audiovisual
audiovisual dengan materi
pembelajaran
d. Melakukan tanya jawab
dengan siswa berkaitan
dengan penayangan materi
pembelajaran

4

Membentuk
kelompok
awal secara
heterogen

a. Memimpin pembentukan
kelompok
b. Membentuk
kelompok
siswa secara heterogen
c. Membimbing penempatan
kelompok siswa
d. Memberikan nama pada
kelompok

5.

Memberikan
Lembar
Kerja
Kelompok
(LKK)
untuk
meningkatka
n
pemahaman

a. Memberikan
Kerja Kelompok

Lembar

b. Memandu
pelaksanaan
diskusi kelompok
c. Membimbing
diskusi
dalam kelompok
d. Memberikan kesempatan

6

7

8

9

materi
pembelajara
n
Memberikan
permainan
(game)
kepada
kelompok
siswa
sebagai
tindak lanjut
LKK
Membentuk
kelompok
baru secara
homogen
berdasarkan
kesetaraan
tingkat
prestasi dari
setiap
anggota
kelompok
awal untuk
kegiatan
pertandingan
(tournament
)
Memandu
pelaksanaan
pertandingan
(tournament
) pada meja
turnamen

bertanya
dalam
melaksanakan diskusi
a. permainan (game)
b. Memeberikan penjelasan
tentang peraturan dalam
permaianan (game)
c. Memandu
pelaksanaan
permainan (game)
d. Menanggapi pertanyaan
siswa dalam permainan
(game)
a. Memimpin pembentukan
kelompok
b. Membentuk
kelompok
siswa secara homogen
c. Membimbing penempatan
kelompok siswa

d. Memberikan nama pada
kelompok

a. Mempersiapkan kondisi
kelompok
untuk
melakukan pertandingan
(tournament)
b. Memeberikan penjelasan
tentang peraturan dalam
pertandingan
(tournament)
c. Memandu
pelaksanaan
pertandingan
(tournament)
d. Menanggapi pertanyaan
siswa dalam pertandingan
(tournament)
Membimbin a. Mengkondisikan
siswa
g
proses
untuk
kembali
ke
penghitunga
kelompok awal

n skor yang b. Memimpin penghitungan
diperoleh
skor yang diperoleh
kelompok
c. Menanggapi pertanyaan
dari kelompok
d. Melakukan
refleksi
terhadap perolehan
10

11

12

Mengumum
kan
hasil
perolehan
skor
dan
memberikan
penghargaan
kepada
kelompok
yang
menjadi
pemenang
pertandingan
(tournament
)
Memberikan
evaluasi
pembelajara
n

Menutup
Pembelajara
n

Jumlah Skor
rata-rata Skor
Kategori

a. Memberikan
motivasi
tentang perolehan skor
yang diperoleh kelompok
siswa
b. Membacakan perolehan
skor tiap kelompok
c. Menetapkan
kelompok
yang menjadi pemenang
berdasarkan skor tertinggi
d. Memberikan penghargaan
kepada kelompok yang
menjadi pemenang

a. Mengkodisikan
siswa
untuk menerima evaluasi
pembelajaran
b. Memberikan soal evaluasi
kepada setiap siswa
c. Menjelaskan
petunjuk
mengerjakan soal evaluasi
d. Mengawasi
jalannya
evaluasi pembelajaran
a. Menyimpulkan
hasil
pembelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Memberikan penguatan
d. Memberikan tindak lanjut

Klasifikasi Tingkatan Skor Keterampilan Guru
Skala Penskoran

Kategori

36,5≤skor≤48

Sangat Baik

24≤skor<36,5

Baik

11,5≤skor<24

Cukup

0 ≤skor<11,5

Kurang

Semarang,…............................……….2015
Pengamat

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002

LAMPIRAN 5
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus ...
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/Semester

: IVA/2

Materi

:

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Aziz Permana

Petunjuk Lembar Pengamatan:
1. Bacalah 12 indikator dan deskriptor
2. Lakukan pengamatan terhadap pembelajaran
3. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
Kriteria Penilaian (Rusman, 2013:100):
a. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
b. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
e. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skala Skor
No

Indikator

Deskriptor

Cek
(√)

Skor
1

1

Mempersiapka a. Memasuki
kelas
n diri untuk
dengan tertib
menerima
b. Menempati
tempat
pembelajaran
duduk masing-masing
c. Mempersiapkan

2

3

4

d.
2

Menanggapi
a.
apersepsi dari
guru
b.
c.
d.

peralatan pendukung
pembelajaran
Memperhatiakn guru
dengan tenang
Memperhatikan
penjelasan guru
Menanggapi penjelasan
guru
Memperhatikan arahan
dari guru
Memberikan
pertanyaan tentang ha
yang belum dipahami

3

Memperhatikan a. Mempehatikan
materi
penjelasan guru
pembelajaran
b. Mengamati tayangan
yang disajikan
materi pembelajaran
oleh
guru c. Menanggapi
dengan
pertanyaan daru guru
menggunakan
d. Menanyakan tentang
media
materi
pembelajaran
audivisual
yang belum diketahui

4

Memperhatikan a. Memperhatikan
pembentukkan
penjelasan
guru
kelompok awal
tentang pembentukan
secara
kelompok awal
heterogen
b. Mengikuti arahan guru
dalam
pembentukan
kelompok
c. Bersedia
dengan
kelompok
yang
dibentuk oleh guru
d. Menempati
tempat
duduk
sesuai
kelompok
Mendiskusikan a. Membaca soal LKK
Lembar Kerja
secara seksama dalam
Kelompok
kelompok
(LKK)
b. Melakukan
diskusi
dalam
kelompok secara aktif
kelompok
c. Melakukan
interaksi
awal untuk
dengan
anggota
meningkatkan
kelompok lain.

5

6

7.

8.

pemahaman
materi
pembelajaran
Memperhatikan
pengarahan dari
guru dan
melaksanakan
permainan
(game) sebagai
tindak
lanjut
LKK

Memperhatikan
pembentukan
kelompok baru
secara
homogen
berdasarkan
kesetaraan
tingkat prestasi
dari
setiap
anggota
kelompok awal
untuk kegiatan
pertandingan
(tournament)

d. Bersikap
kondusif
dalam
diskusi
kelompok
a. Mempersiapkan
diri
untuk
mengikuti
permainan (game)
b. Memperhatikan
peraturan
permainan
yang dijelaskan oleh
guru
c. Melaksanakan
permainan
(game)
sesuai dengan arahan
guru
d. Menyelesaikan
permainan
(game)
sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan
a. Memperhatikan
penjelasan
guru
tentang pembentukan
kelompok baru
b. Mengikuti arahan guru
dalam
pembentukan
kelompok
c. Bersedia
dengan
kelompok
yang
dibentuk oleh guru
d. Menempati
tempat
duduk sesuai kelompok

Memperhatikan a. Mempersiapkan
diri
pengarahan dari
untuk
mengikuti
guru dan
pertandingan
melaksanakan
(tournament)
pertandingan
b. Memperhatikan
(tournament)
peraturan
permainan
pada
meja
yang dijelaskan oleh
turnamen
guru
pertandingan
(tournament)

9.

10

11

c. Melaksanakan
pertandingan
(tournament)
sesuai
dengan arahan guru
d. Menyelesaikan
pertandingan
(tournament)
sesuai
dengan waktu yang
telah ditentukan
Siswa kembali a. Meninggalkan
meja
ke
kelompok baru
kelompok awal
b. Berkumpul
dan
untuk
Berkelompok
dengan
melakukan
kelompok awal
penghitungan
c.
Mengumpulkan
skor
perolehan skor
yang telah didapat
yang diperoleh
dalam kelompok baru
dari
d. Menghitung perolehan
pertandingan
skor yang dipimpin
(tournament)
oleh guru
Memperhatikan
pengumuman /
penetapan
pemenang
kelompok
kegiatan
pertandingan
(tournament)

Melakukan
kegiatan
evaluasi
pembelajaran

a. Mempersiapkan
diri
untuk
menerima
pengumuman
b. Bersikap kondusif
c. Memperhatikan
penjelasan
guru
berkaitan
dengan
perolehan skor
d. Menerima
dengan
kondusif
hasil
perolehan skor dan
termotivasi
a. Mempersiapkan
diri
untuk
melakukan
evaluasi pembelajaran
b. Mengerjakan
soal
evaluasi
secara
individu
c. Bersikap
kondusif
selama
evaluasi
pembelajaran
d. Mengerjakan
soal

evaluasi dengan tepat
waktu
12 Memperhatikan a. Memperhatikan
dan
penjelasan
yang
Menyimpulkan
diberikan guru
hasil
b. Memberikan
pembelajaran
kesimpulan
tentang
pembelajaran
yang
telah dilakukan
c. Menanggapi
pertanyaan dari guru
d. Menanyakan
materi
yang belum dipahami
Jumlah skor yang diperoleh
rata-rata skor
Kategori

Klasifikasi Tingkatan untuk Aktivitas Siswa
Kriteria Ketuntasan

Kategori

36,5≤skor≤48

Sangat Baik

24≤skor<36,5

Baik

11,5≤skor<24

Cukup

0 ≤skor<11,5

Kurang

Semarang,…............................……….2015
Pengamat

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

LAMPIRAN 6
CATATAN LAPANGAN
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/ Semester

: IVA

Subyek

: Guru, Siswa, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran dalam pembelajaran PKn
dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual.

Catatan

:

Semarang,…............................……….2015
Pengamat

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002
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LAMPIRAN 7
LEMBAR WAWANCARA
TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) TENTANG PENERAPAN
PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TEAMS
GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA AUDIOVISUAL

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Nama

:

Hari/Tanggal :
Petunjuk

: tulislah jawaban pada kotak yang disediakan!

Pertanyaan

:

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam pembelajaran pembelajaran PKn
dengan menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual yang baru saja dilaksanakan?

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu teams games tournaments (TGT) berbantu
media audiovisual cocok diterapkan pada materi pembelajaran PKn yang baru
saja dilaksanakan?

3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pembelajaran PKn dengan menggunakan
model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual yang baru
saja

dilaksanakan

berhasil

meningkatkan

aktivitas

siswa?
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4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pembelajaran PKn dengan menggunakan
model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual yang baru
saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan dasar mengajar guru?

5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pembelajaran PKn dengan menggunakan
model teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual yang baru
saja dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa?

Semarang,…............................……….2015
Narasumber

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002
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LEMBAR WAWANCARA
SISWA TENTANG PENERAPAN
PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TEAMS
GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA AUDIOVISUAL

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Nama

:

Hari/Tanggal :
Petunjuk

: tulislah jawaban pada kotak yang disediakan!

Pertanyaan

:

1. Bagaimana pendapat kamu dengan pembelajaran PKn yang baru saja
dilaksanakan?

2. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran PKn yang baru saja dilaksanakan?

3. Apakah menurut kamu aktif mengikuti pembelajaran PKn yang baru saja
dilaksanakan?
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4. Apakah menurut kamu cara mengajar guru tadi merupakan cara mengajar yang
baru?

5. Apakah menurut kamu, nilai kamu akan naik setelah mengikuti pembelajaran
PKn tadi?

Semarang,…............................……….2015
Pengamat

.........................................................
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LAMPIRAN 8
ANGKET RESPONS SISWA
SISWA TENTANG PENERAPAN
PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TEAMS
GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA AUDIOVISUAL

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Nama

:

No. Absen

:

Hari/Tanggal :
Petunjuk: Berilah tanda cek (√) pada kolam Ya atau Tidak menurut pertanyaan
yang jawabannya paling sesuai dengan keadaan.
No

Pertanyaan

Ya

1.

Apakah kamu senang mengikuti pembelajaran yang

Tidak

bapak berikan?
2.

Apakah kamu senang dengan cara bapak mengajar?

3.

Apakah media pembelajaran tadi menarik?

4.

Apakah kamu paham dengan materi pembelajaran tadi?

5.

Apakah kamu mau beajar lagi dengan cara mengajar
bapak tadi?

Semarang,…............................……….2015
Siswa

.........................................................
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LAMPIRAN 9

RPP
SIKLUS I
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Standar Kompetensi

Kompetensi
Dasar
3.1 Mengenal
lembagalembaga negara
dalam susunan
pemerintahan
tingkat pusat,
seperti MPR,
DPR, Presiden,
MA, MK, dan
BPK, dll.

:
:
:
:
:

SDN Wates 01 Semarang
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKN )
IVA
2
3 Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat.

Indikator
3.1.1. Menjelaskan
pengertian
pemerintah dan
sistem
pemerintahan
3.1.2. Mengidentifi
kasi sistem
pemerintahan di
Indonesia
3.1.3. Menjelaskan
lembaga legislatif
3.1.4. Mengidentifi
kasi lembaga
legislatif

Pembelajaran

Materi
Pembelaja
ran

Penilaian
Jenis

1. Memeperrhatikan 1. Sistem
Tes
materi audiovisual
Pemrinta
han
2. Memperhatikan
Non tes
penjelasan tentang 2. Lembaga
sistem
Legislatif
pemerintahan dan
lembaga legislatif
3. Membentuk
kelompok belajar
yang homogen
4. Melakukan
diskusi kelompok
5. Mengerjakan
LKK

Bentuk
Instrumen

Aloka
si
Wakt
u

Sumber/
Bahan/
Alat

1. Tertulis 2 x 35 1. Prayoga
Bestari
2. Observasi menit
dkk. 2008.
3. LKK
BSE Kelas
4. Catatan
IV
Lapangan
“Menjadi
5. Dokumen
Warga
tasi
yang
Baik”.
2. Sarjan dkk.
2008. BSE
Kelas IV
“Bangga
Menjadi
Insan
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Kompetensi
Dasar

Indikator

Pembelajaran

3.1.5. Menyebutka 6. Melakukan
n tugas dan
permainan
wewenang lembaga 7. Membentuk
legislatif
kelompok
heterogen
8. Melakukan
pertandingan
9. Menghitung
perolehan skor
10. Melakukan
evaluasi
pembelajaran


Materi
Pembelaja
ran

Penilaian
Jenis

Bentuk
Instrumen

Aloka
si
Wakt
u

Sumber/
Bahan/
Alat
Pancasila”

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa hormat dan perhatian ( respect ),
Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Integritas ( integrity ), Peduli ( caring ), Jujur ( fairnes ) dan
Kewarganegaraan ( citizenship )
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
SIKLUS I
Satuan Pendidikan

: SDN Wates 01 Semarang

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Materi Pokok

: Sistem Pemerintahan

Kelas/Semester

: IVA/2

Waktu

: 2 X 35 Menit

A. STANDAR KOMPETENSI
3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat.
B. KOMPETENSI DASAR
3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat
pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dll.

C. INDIKATOR
3.1.1. Menjelaskan pengertian pemerintah dan sistem pemerintahan
3.1.2. Mengidentifikasi sistem pemerintahan di Indonesia
3.1.3. Menjelaskan lembaga legislatif
3.1.4. Mengidentifikasi lembaga legislatif
3.1.5. Menyebutkan tugas dan wewenang lembaga legislatif
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui tayangan video, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem
pemerintahan dengan benar.
2. Melalui tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi lembaga legislatif
dengan benar.
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3. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan macammacam lembaga legislatif dengan benar
4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat peta konsep sistem
pemerintahan negara Indonesia dengan tepat
5. Melalui pertandingan, siswa dapat menjelaskan tugas lembaga legislatif
dengan tepat
Karakter siswa yang diharapkan: Dapat dipercaya (Trustworthines), Rasa
hormat dan perhatian (respect), Tekun (diligence) , Tanggung jawab
(responsibility), Berani (courage), Integritas (integrity), Peduli (caring), Jujur
(fairnes) dan Kewarganegaraan (citizenship)
E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber Pembelajaran
a) Prayoga Bestari dkk. 2008. BSE Kelas IV “Menjadi Warga yang Baik”.
Buku Mata Pelajaran PKn 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional. Halaman 55-63.
b) Sarjan dkk. 2008. BSE Kelas IV “Bangga Menjadi Insan Pancasila”.
Buku Mata Pelajaran PKn 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional. Halaman 69-74.
2. Media Pembelajaran
a) Media Audiovisual tentang sistem pemerintahan.
b) Media Audiovisual tentang lembaga legislatif.
c) Gambar-gambar tokoh pemerintah.
d) Power Point permainan dan pertandingan
F. METODE/ MODEL PEMBELAJARAN
1. Metode Pembelajaran

: Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan,
permainan dan pertandingan.

2. Teknik Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

3. Model Pembelajaran

: model teams games tournaments (TGT)
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G. MATERI PEMBELAJARAN
Sistem Pemerintahan dan Lembaga Legislatif (Terlampir)
H. ALOKASI WAKTU
2 x 35 menit
I. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pra kegiatan ( persiapan )

Waktu
5 menit

1. Pengkondisian kelas
2. Salam
3. Doa
4. Presensi
Kegiatan awal

5 menit

1. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar-gambar
Presiden Indonesia
2. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa:
“Siapakah presiden kita?”
3. Guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan inti
1. Guru menayangkan materi pembelajaran dengan media
audiovisual mengenai sistem pemerintah dan lembaga
legislatif.(eksplorasi)
2. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi
pembelajaran yang telah ditayangkan (eksplorasi)
3. Siswa membentuk kelompok awal secara heterogen dengan
rincian satu kelompok terdiri dari empat siswa. (elaborasi)

20 menit
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4. Siswa melakukan diskusi tentang Lembar Kerja Kelompok
(LKK). (elaborasi)
5. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok. (eksplorasi)
6. Guru memimpin jalannya permainan. (eksplorasi)
7. Siswa melakukan permainan sesuai dengan arahan guru.
(elaborasi)
8. Guru

membentuk

kelompok

baru

secara

heterogen.

(eksplorasi)
9. Siswa melakukan pertandingan sesuai arahan dari guru.
(elaborasi)
10. Guru memandu jalannya pertandingan. (eksplorasi)
11. Siswa kembali ke kelompok awal untuk melakukan
penghitungan

perolehan

skor

yang

diperoleh

dari

pertandingan. (elaborasi)
12. Guru membimbing proses penghitungan skor yang diperoleh
kelompok. (eksplorasi)
13. Guru memberikan tanggapan tentang kegiatan pembelajaran
yang telah dilakukan. (konfirmasi)
14. Guru mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang menjadi pemenang
pertandingan. (konfirmasi)
Kegiatan akhir
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran.
2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut.
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya.
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam

20 menit
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J. PENILAIAN
a. Teknik Penilaian

: Tes.

b. Bentuk Penilaian

: Pilihan ganda, Isian singkat.

c. Instrumen Penilaian

: (terlampir)

Semarang, 29 Januari 2015
Peneliti

Kolaborator
Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002

Aziz Permana
NIM. 1401411414
Mengetahui
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LAMPIRAN 1
MATERI PEMBELAJARAN

Setiap negara mempunyai bentuk dan sistem pemerintahan sendiri-sendiri. Ada
yang berbentuk kerajaan dan ada pula yang berbentuk republik. Negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan sistem pemerintahan suatu
negara

disesuaikan

dengan

kondisi

negara

masing-masing.

Untuk
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menyelenggarakannya, dibentuklah lembaga negara di Indonesia, yaitu seperti MPR,
DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dst
LEMBAGA LEGISLATIF
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk
undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Lembaga ini
merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai
lembaga negara. Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
Adapun tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut:
a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
b) Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum
dalam sidang paripurna MPR.
c) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya
setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk
menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
d) Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam
masa jabatannya.
e) Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya,
selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah penting di dalam sistem pemerintahan
negara Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan
umum. Rakyat Indonesia, semenjak pemilu 2004 langsung memilih anggota DPR.
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Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menyerap, menampung,
menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia. Jumlah anggota
DPR, yaitu 560 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden.
Anggota DPR berkedudukan di Jakarta.
Adapun tugas dan wewenang DPR, yaitu:
a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;
b) membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti
undangundang;
c) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan
DPD;
d) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e) menetapkan

APBN

bersama

presiden

dengan

memperhatikan

pertimbangan DPD.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang
dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan
sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah
anggota DPR.
Adapun tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut.
a) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, dan sumber daya ekonomi.
b) Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan, pemekaran,
dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam, dan sumber
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daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
c) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang
APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.
d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
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LAMPIRAN 2
MEDIA PEMBELAJARAN

KETUA MPR-RI
Zulkifli Hasan
Sejak 8 Oktober 2014

KETUA DPR-RI
Setya Novanto
Sejak 2 Oktober 2014
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KETUA DPD-RI
Irman Gusman
Sejak 2 Oktober 2014
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LAMPIRAN 3
LEMBAR KERJA KELOMPOK
Kelompok

:

Nama Anggota Kelompok

: 1.
2.
3.
4

Petunjuk:
Lengkapilah peta konsep berikut dengan benar.

Lembaga
Negara
Legislatif
..........
..........
..........

...........

..........
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LAMPIRAN 4
Soal dan Jawaban Permainan (game)
1. Sebutkan macam-macam lembaga negara?
2. Sebutkan macam-macam lembaga legislatif?
3. Apakah kepanjangan MPR?
4. Apakah kepanjangan DPR?
5. Apakah kepanjangan DPD?
Soal Pertandingan (tournament)
Tingkatan Tinggi
1. Apakah pengertian pemerintahan?
2. Sebutkan satu tugas dan wewenang MPR
3. Sabutkan satu tugas dan wewenang DPR
4. Sebutkan satu tugas dan wewenang DPD
Tingkatan Sedang
1. Disebut apakah Lembaga legislatif yang bertugas untuk “mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar”?
2. Disebut apakah Lembaga legislatif yang bertugas untuk “menerima dan
membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD”?
3. Apakah kepanjangan dari APBN?
4. Disebut apakah Lembaga legislatif yang bertugas “Melantik presiden dan
wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna
MPR”?
Tingkatan Rendah
1. Dimanakah anggota DPR berkedudukan?
2. Berapakah jumlah DPR?
3. Berapa jumlah DPD setiap provinsi?
4. Melalui cara apa anggota DPR dipilih?

320

LAMPIRAN 5
KISI-KISI SOAL EVALUASI
Jenis sekolah

: SD

Jumlah soal

: 15

Kelas

: IVA

Alokasi waktu

: 20 menit

Kurikulum

: KTSP

Penyusun

: Peneliti

No

Indikator

Ranah
C1

1.

3.1.1. Menjelaskan
pengertian

C2

C3

C4

C5 C6

V

Nomor

Soal

Soal

Pilihan

1

ganda

pemerintah

dan

Bentuk

sistem

pemerintahan
2.

3.1.2. Mengidentifikasi

V

Uraian

4,5

Pilihan

2

sistem pemerintahan
3.

3.1.3. Menjelaskan

V

lembaga legislatif
4.

ganda

3.1.4. Mengidentifikasi

V

lembaga legislatif
5.

3.1.5. Menyebutkan
tugas

dan

wewenang

lembaga legislatif

Pilihan

3-7

ganda
V

Pilihan

8-10

ganda,

pilihan

Uraian

ganda,
1-3
uraian
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LAMPIRAN 6
SOAL EVALUASI
Nama

:

No Absen

:

Kelas

:

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling
benar!
1. Macam-macam lembaga negara, kecuali....
a. Yudikatif

c. Eksekutif

b. Legislatif

d. Basarnas

2. Berikut merupakan lembaga legislatif, kecuali....
a. MPR

c. KPU

b. DPD

d. DPR

3. DPD kependekan dari....
a. Dewan Pimpinan Daerah
b. Dewan Perwakilan Daerah
c. Dewan Penasihat Daerah
d. Dewan Pembina Daerah
4. Apakah kepanjangan dari MPR?
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Majelis Penasehat Rakyat
c. Majelis Perwakilan Rakyat
d. Majelis Pimpinan Rakyat
5. Dimanakah anggota DPR berkedudukan?
a. Semarang

c. Yogyakarta

b. Jakarta

d. Bandung

6. Berapa jumlah anggota DPD setiap provinsi?
a.

4

c.

6

b.

5

d.

7

7. Berapakah jumlah aggota DPR?
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a. 450

c. 660

b. 350

d. 650

8. Disebut apakah Lembaga legislatif yang bertugas untuk “menerima dan
membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD”?
a. DPR

c. MPR

b. DPD

d. KPU

9. Disebut apakah Lembaga legislatif yang bertugas untuk “mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar”?
a. DPR

c. MPR

b. DPD

d. KPU

10. Disebut apakah Lembaga legislatif yang bertugas “Melantik presiden dan
wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna
MPR”?
a. DPR

c. MPR

b. DPD

d. KPU

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Sebutkan satu tugas dan wewenang MPR!

2. Sabutkan satu tugas dan wewenang DPR!

3. Sebutkan satu tugas dan wewenang DPD!

4. Sebutkan macam-macam lembaga negara?

5. Siapakah nama ketua MPR 2014-2019?
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi
I. Pilihan Ganda
1. D

3. B

5. B

7. C

9. C

2. C

4. A

6. A

8. A

10. C

II. Uraian
1. Tugas dan wewenang MPR
a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
b) Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan
umum dalam sidang paripurna MPR.
c) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa
jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan
untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
d) Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam masa jabatannya.
e) Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya,
selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
2. Tugas dan wewenang DPR
a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;
b) membahas

dan

memberikan

persetujuan

peraturan

pemerintah

pengganti undangundang;
c) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang
diajukan DPD;
d) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
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e) menetapkan

APBN

bersama

presiden

dengan

memperhatikan

pertimbangan DPD.
3. Tugas dan wewenang DPD
a) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi.
b) Membahas
pelaksanaan

rancangan
otonomi

undang-undang
daerah,

yang

hubungan

berkaitan
pusat

dan

dengan
daerah

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
c) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undangundang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama.
d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan

daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan,
dan agama.
4. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
5. Zulkifli Hasan
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LAMPIRAN 7
Format Kriteria Penilaian
 PRODUK ( HASIL DISKUSI )
No.
1.

Aspek
Konsep

Kriteria

Skor

* semua benar
* sebagian besar benar
* sebagian kecil benar
* semua salah

4
3
2
1

 PERFORMANSI
No.
1.

2.

Aspek
Pengetahuan

Kriteria
* Pengetahuan
* kadang-kadang Pengetahuan
* tidak Pengetahuan

Sikap

* Sikap
* kadang-kadang Sikap
* tidak Sikap

Skor
4
2
1
4
2
1

Lembar Penilaian
Performan
No

Nama Siswa

Pengetahuan

Sikap

Produk

Jumlah
Skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
CATATAN :
Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.
 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan
Remedial.
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LAMPIRAN 10

RPP
SIKLUS II
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Standar Kompetensi

:
:
:
:
:

SDN Wates 01 Semarang
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKN )
IVA
2
3 Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat.

Kompetensi
Dasar

Indikator

3.1 Mengenal
lembagalembaga
negara
dalam
susunan
pemerintaha
n tingkat
pusat,
seperti
MPR, DPR,
Presiden,
MA, MK,
dan BPK,
dll.

3.1.6. Menjelaskan
lembaga eksekutif
3.1.7.Mengidentifik
asi lembaga
eksekutif
3.1.8.Menyebutkan
tugas dan
wewenang dari
lembaga eksekutif
3.1.9. Menjelaskan
lembaga yudikatif
3.1.10.Mengidentifi
kasi lembaga
yudikatif

Pembelajaran

Materi
Pembelaja
ran

Penilaian
Jenis

1. Memeperrhatikan 1. Lembaga Tes
materi audiovisual eksekutif
2. Memperhatikan
2. Lembaga Non tes
penjelasan tentang yudikatif
Lembaga
eksekutif dan
lembaga yudikatif
3. Membentuk
kelompok belajar
yang homogen
4. Melakukan
diskusi kelompok
5. Mengerjakan
LKK

Bentuk
Instrumen

Aloka
si
Wakt
u

Sumber/
Bahan/
Alat

1. Tertulis 2 x 35 1. Prayoga
Bestari
2. Observasi menit
dkk.
3. LKK
2008.
4. Catatan
BSE
Lapangan
Kelas IV
5. Dokumen
“Menjadi
tasi
Warga
yang
Baik”.
2. Sarjan
dkk.
2008.
BSE
Kelas IV
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Kompetensi
Dasar

Indikator

Pembelajaran

3.1.11.Menyebutkan 6. Melakukan
tugas dan
permainan
wewenang dari
7. Membentuk
lembaga yudikatif
kelompok
heterogen
8. Melakukan
pertandingan
9. Menghitung
perolehan skor
10. Melakukan
evaluasi
pembelajaran


Materi
Pembelaja
ran

Penilaian
Jenis

Bentuk
Instrumen

Aloka
si
Wakt
u

Sumber/
Bahan/
Alat
“Bangga
Menjadi
Insan
Pancasila
”

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa hormat dan perhatian ( respect ),
Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Integritas ( integrity ), Peduli ( caring ), Jujur ( fairnes ) dan
Kewarganegaraan ( citizenship )
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
SIKLUS II
Satuan Pendidikan

: SDN Wates 01 Semarang

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Materi Pokok

: Sistem Pemerintahan

Kelas/Semester

: IVA/2

Waktu

: 2 X 35 Menit

A. STANDAR KOMPETENSI
3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat.
B. KOMPETENSI DASAR
3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat
pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dll.

C. INDIKATOR
3.1.6. Menjelaskan lembaga eksekutif
3.1.7. Mengidentifikasi lembaga eksekutif
3.1.8. Menyebutkan tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif
3.1.9. Menjelaskan lembaga yudikatif
3.1.10. Mengidentifikasi lembaga yudikatif
3.1.11. Menyebutkan tugas dan wewenang dari lembaga yudikatif
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui tayangan video, siswa dapat menjelaskan lembaga eksekutif
dengan benar.
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2. Melalui tayangan video, siswa dapat menjelaskan lembaga yudikatif
dengan benar.
3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan macam-macam lembaga
eksekutif dengan tepat.
4. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan macam-macam lembaga
eksekutif dengan tepat
5. Melalui permainan, siswa dapat menjelaskan tugas dan wewenang
lembaga eksekutif dengan tepat.
6. Melalui permainan, siswa dapat menjelaskan tugas dan wewenang
lembaga yudikatif dengan tepat
Karakter siswa yang diharapkan: Dapat dipercaya (Trustworthines), Rasa
hormat dan perhatian (respect), Tekun (diligence) , Tanggung jawab
(responsibility), Berani (courage), Integritas (integrity), Peduli (caring), Jujur
(fairnes) dan Kewarganegaraan (citizenship)
E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber Pembelajaran
a) Prayoga Bestari dkk. 2008. BSE Kelas IV “Menjadi Warga yang Baik”.
Buku Mata Pelajaran PKn 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional. Halaman 55-63.
b) Sarjan dkk. 2008. BSE Kelas IV “Bangga Menjadi Insan Pancasila”.
Buku Mata Pelajaran PKn 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional. Halaman 69-74.
2. Media Pembelajaran
a) Media Audiovisual tentang lembaga eksekutif.
b) Media Audiovisual tentang lembaga yudikatif.
c) Gambar-gambar tokoh pemerintah.
d) Power Point permainan dan pertandingan
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F. METODE/ MODEL PEMBELAJARAN
1. Metode Pembelajaran

: Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan,

permainan dan pertandingan.
2. Teknik Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

3. Model Pembelajaran

: model teams games tournaments (TGT)

G. MATERI PEMBELAJARAN
Sistem Pemerintahan dan Lembaga Legislatif (Terlampir)
H. ALOKASI WAKTU
2 x 35 menit
I. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pra kegiatan ( persiapan )

Waktu
5 menit

1. Pengkondisian kelas
2. Salam
3. Doa
4. Presensi
Kegiatan awal

5 menit

1. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar-gambar
lembaga eksekutif dan legislatif.
2. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab
dengan siswa.
3. Guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan inti
1. Guru menayangkan materi pembelajaran dengan media
audiovisual mengenai sistem pemerintah dan lembaga

20 menit
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legislatif.(eksplorasi)
2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi
pembelajaran yang telah ditayangkan (eksplorasi)
3. Siswa membentuk kelompok awal secara heterogen dengan
rincian satu kelompok terdiri dari empat siswa sesuai dengan
kelompok yang sudah disiapkan guru. (elaborasi)
4. Siswa melakukan diskusi tentang Lembar Kerja Kelompok
(LKK). (elaborasi)
5. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok. (eksplorasi)
6. Siswa melakukan presentasi tentang hasil diskusi kelompok.
(elaborasi)
7. Guru memberikan poin bagi kelompok yang melakukan
presentasi. (eksplorasi)
8. Guru memberitahukan bahwa akan dilakukan permainan.
(eksplorasi)
9. Guru menjelaskan peraturan game yang akan dilakukan
siswa. (eksplorasi)
10. Siswa melakukan permainan sesuai dengan arahan guru.
(elaborasi)
11. Siswa dan guru menghitung perolehan skor sementara.
(elaborasi)
12. Guru

membentuk

kelompok

baru

secara

heterogen.

(eksplorasi)
13. Guru menjelaskan peraturan tournament kepada siswa.
(eksplorasi)
14. Siswa melakukan tournament sesuai arahan dari guru.
(elaborasi)
15. Guru memandu jalannya pertandingan. (eksplorasi)
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16. Siswa kembali ke kelompok awal untuk melakukan
penghitungan

perolehan

skor

yang

diperoleh

dari

pertandingan. (elaborasi)
17. Guru membimbing proses penghitungan skor yang diperoleh
kelompok. (eksplorasi)
18. Guru mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang menjadi pemenang
tournament. (konfirmasi)
19. Guru memberikan tanggapan tentang kegiatan pembelajaran
yang telah dilakukan. (konfirmasi)
Kegiatan akhir

20 menit

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran.
2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut.
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya.
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam

J. PENILAIAN
a. Teknik Penilaian

: Tes.

b. Bentuk Penilaian

: Pilihan ganda, Isian singkat.

c. Instrumen Penilaian

: (terlampir)
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Semarang, 18 Februari 2015
Peneliti

Kolaborator
Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002

Aziz Permana
NIM. 1401411414
Mengetahui
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LAMPIRAN 1
MATERI PEMBELAJARAN

LEMBAGA EKSEKUTIF
Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan.
Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibanding
lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan
melaksanakan pembangunan sesuai UU. Lembaga ekskutif dipimpin oleh presiden
dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-menteri dan
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lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintah
pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan
presiden.
Presiden merupakan pemimpin sebuah negara. Presiden termasuk lembaga
eksekutif.Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Presiden dibantu oleh
wakil presiden dan para menteri. Menteri-menteri tersebut tunduk dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan
pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut sebagai berikut:
a. melaksanakan politik luar negeri;
b. menciptakan pertahanan nasional;
c. menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga negara Indonesia.

LEMBAGA YUDIKATIF
Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman.
Lembaga ini bebas dari campur tangan siapapun. Lembaga yudikatif juga yang
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga
yudikatif terdiri atas:
1. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung (MA) adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman.
Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan
seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim
Agung. Jika masalah hukum tidak selesai di pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi, masalah tersebut dapat diselesaikan di Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
tertinggi. Mahkamah Agung menangani aduan pelanggaran undang-undang atau
peraturan. Aturan ini bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat.
Di sinilah seseorang atau sekelompok masyarakat dinyatakan bersalah atau tidak.
Di sini juga seseorang atau sekelompok masyarakat mencari keadilan. Oleh
karena itu MA tidak boleh terpengaruh oleh siapapun. MA juga tidak boleh
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terpengaruh oleh apa pun dalam memutus perkara. Mahkamah Agung terdiri atas
hakim agung dan beberapa hakim muda. Calon hakim agung diusulkan kepada
DPR oleh Komisi Yudisial untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, presidenlah
yang mengangkat hakim agung. Adapun ketua MA dipilih atas mufakat hakim
agung yang terpilih. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung
membawahi badan peradilan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Mahkamah Agung memiliki wewenang:
1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan
pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan
peradilan
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan
perundang-undangan dibawah Undang-undang
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di
semua

lingkungan

peradilan

dalam

penyelenggaraan

kekuasaan

kehakiman
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas
seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan
tujuh orang anggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a) menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
c) memutus pembubaran partai politik;
d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

338

3. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam
pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau
pengaruh kekuasaan lainnya. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua
dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai
tujuh orang anggota komisi. Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai
berikut.
a) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan
b) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
hakim.
Komisi Yudisial didirikan dengan tujuan:
 menyiapkan calon hakim agung yang ber akhlak mulia, jujur,
berani, dan kompeten;
 mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan
yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan;
 melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
yang jujur bersih, transparan, dan profesional.
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LAMPIRAN 2
MEDIA PEMBELAJARAN
LEMBAGA EKSEKUTIF

Kabinet Kerja
Susunan Kabinet dilantik 27 Oktober 2014
Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator, 30 menteri, dan 2 wakil menteri
yakni Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan.
No.

Jabatan

Pejabat

Selesai
Mulai
menjabat menjabat

Menteri koordinator
Menteri
1

2

Menteri Dalam Negeri

Tjahjo
Kumolo

27 Oktober
Petahana
2014

Menteri Luar Negeri

Retno
Lestari
Priansari
Marsudi

27 Oktober
Petahana
2014
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3

Menteri Pertahanan

Jenderal
TNI (Purn.) 27 Oktober
Petahana
2014
Ryamizard
Ryacudu
Nila
Djuwita
Anfasa
Moeloek

27 Oktober
Petahana
2014

4

Menteri Kesehatan

5

Menteri Kebudayaan dan
Pendidikan Dasar dan
Menengah

Anies
27 Oktober
Petahana
Rasyid
2014
Baswedan

6

Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Muhammad 27 Oktober
Petahana
Nasir
2014

7

Menteri Pemuda dan Olahraga

Imam
Nahrawi

27 Oktober
Petahana
2014
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LEMBAGA YUDIKATIF

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Petahana
Dr. H. M. Hatta Ali, S.H,
M.H
Sejak 2 Februari 2012

Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia

Ketuan Komisi
Yudisial Republik
Indonesia

Prof. Dr. Arief Hidayat
S.H., M.S.

Dr. Suparman
Marzuki, S.H., M.Si.

14 Januari 2015
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LAMPIRAN 3
LEMBAR KERJA KELOMPOK
Kelompok

:

Nama Anggota Kelompok

: 1.
2.
3.
4

Petunjuk:
Lengkapilah peta konsep berikut dengan benar.

LEMBAGA
YUDIKATIF
..........

..........

...........

• ......................
LEMBAGA • ......................
EKSEKUTIF
• ......................
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LAMPIRAN 4
Soal Permainan (game)
1. Siapakah yang memimpin lembaga eksekutif?
2. Siapakah nama presiden RI sekarang?
3. Siapakah nama wakil presiden sekarang?
4. Siapa sajakah yang membantu tugas presiden?
5. Sebutkan macam-macam lembaga yudikatif?
6. Apakah kepanjangan dari MA?
7. Apakah kepanjangan dari MK?
8. Apakah kepanjangan dari KY?
9. Apakah nama kabinet sekarang?
Soal Pertandingan (tournament)
Tingkat Tinggi
1. Apakah yang dimaksud dengan lembaga eksekutif?
2. Apakah yang dimaksud dengan lembaga yudikatif?
3. Sebutkan satu wewenang KY?
4. Sebutkan satu wewenang MK?
Tingkat Sedang
1. Siapakah yang mengangkat hakim agung?
2. Sebutkan dua peradilan yang berada dibawah mahkamah agung?
3. Siapakah yang bertugas melantik presiden?
4. Siapakah yang boleh mengusulkan hakim agung kepada DPR?
Tingkat Rendah
1. Siapakah nama ketua MA sekarang?
2. Siapakah yang bertugas mengurus peradilan di indonesia?
3. Siapakah nama menteri pendidikan sekarang?
4. Apakah nama lain dari lembaga eksekutif?
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LAMPIRAN 5
KISI-KISI SOAL EVALUASI
Jenis sekolah

: SD

Jumlah soal

: 15

Kelas

: IVA

Alokasi waktu

: 20 menit

Kurikulum

: KTSP

Penyusun

: Peneliti

No

Indikator

Ranah
C1

1.

3.1.6. Menjelaskan

C2

C3

C4

V

lembaga eksekutif

C5 C6

Bentuk

Nomor

Soal

Soal

Pilihan

1,2

ganda,

Pilgan

Uraian

1
Uraian

2.

3.1.7. Mengidentifikasi

V

lembaga eksekutif
3.

3.1.8. Menyebutkan
tugas

dan

V

Pilihan

3,4

ganda

Pilgan

Uraian

2

Pilihan

5,6

ganda

Pilgan

wewenang

dari lembaga eksekutif
4.

3.1.9. Menjelaskan

V

lembaga yudikatif

3
Uraian
5.

3.1.10. Mengidentifikasi

V

lembaga yudikatif

Pilihan

7-10

ganda,

pilihan

Uraian

ganda,
4
uraian

6.

3.1.11. Menyebutkan
tugas

dan

wewenang

dari lembaga yudikatif

V

Uraian

5
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NILAI

LAMPIRAN 6
SOAL EVALUASI
Nama

:

No Absen

:

Kelas

:

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling
benar!
1. Lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan disebut dengan....
a. Yudikatif

c. Eksekutif

b. Legislatif

d. Basarnas

2. Siapakah yang memimpin lembaga eksekutif....
a. Presiden

c. MA

b. Menteri

d. MK

3. MK kependekan dari....
a. Mahkamah Kepemimpinan
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Kenegaraan
d. Mahkamah Kehakiman
4. Berikut merupakan pengurus lembaga eksekutif, kecuali....
a. Presiden
b. Wakil Presiden
c. Menteri
d. MA
5. Apakah nama lembaga yang nama lembaga yang memegang kekuasaan
dibidang kehakiman?
a. Eksekutif

c. Yudikatif

b. Legislatif

d. Kepolisian

6. Lembaga yudikatif bertugas menjalankan... guna menegakkan hukum dan
keadilan?
a.

Peradilan

b.

Keamanan
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c.

Ketahanan Negara

d.

Narapidana

7. Berikut merupakan lembaga yang termasuk dalam lembaga yudikatif?
a. DPR

c. MA

b. MPR

d. BPK

8. Berikut merupakan lembaga yudikatif, kecuali....
a. MPR

c. MK

b. MA

d. KY

9. Didalam lembaga apakah hakim agung bertugas?
a. MK

c. Kementerian

b. KY

d. MA

10. Disebut apakah Lembaga yudikatif yang bertugas “Mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung kepada DPR”?
a. MK

c. MPR

b. KY

d. MA

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Apakah yang dimaksud dengan lembaga eksekutif!

2. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah.
Sebutkan dua urusan pemerintah tersebut!

3. Apakah yang dimaksud dengan lembaga yudikatif!

4. Sebutkan tiga badan peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA)?

5. Sebutkan tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial (KY)?
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi
I.

II.

Pilihan Ganda
1. C

3. B

5. C

7. C

9. D

2. A

4. D

6. A

8. A

10. B

Uraian

1. Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan.
Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai
UU.
2. Urusan pemerintahan tersebut sebagai berikut:
a. melaksanakan politik luar negeri;
b. menciptakan pertahanan nasional;
c. menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga negara Indonesia.
3. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang
kehakiman. Lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
4. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan, antara lain Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut.
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
hakim.
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LAMPIRAN 7
Format Kriteria Penilaian
 PRODUK ( HASIL DISKUSI )
No.
1.

Aspek
Konsep

Kriteria

Skor

* semua benar
* sebagian besar benar
* sebagian kecil benar
* semua salah

4
3
2
1

 PERFORMANSI
No.
1.

2.

Aspek
Pengetahuan

Kriteria
* Pengetahuan
* kadang-kadang Pengetahuan
* tidak Pengetahuan

Sikap

* Sikap
* kadang-kadang Sikap
* tidak Sikap

Skor
4
2
1
4
2
1

Lembar Penilaian
Performan
No

Nama Siswa

Pengetahuan

Sikap

Produk

Jumlah
Skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
CATATAN :
Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.
 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan
Remedial.
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LAMPIRAN 11

RPP
SIKLUS III

350

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Standar Kompetensi

Kompetensi
Dasar
3.1 Mengenal
lembagalembaga
negara
dalam
susunan
pemerintaha
n tingkat
pusat,
seperti
MPR, DPR,
Presiden,
MA, MK,
dan BPK,
dll.

:
:
:
:
:

SDN Wates 01 Semarang
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKN )
IVA
2
3 Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat.

Indikator
3.1.12. Menjelaskan
Badan Pemeriksa
Keuangan
3.1.13.Mengidentifi
kasi Badan
Pemeriksa
Keuangan
3.1.14. Menjelaskan
Komisi Pemilihan
Umum
3.1.15.Mengidentifi
kasi Komisi
Pemilihan Umum

Pembelajaran

Materi
Pembelaja
ran

1.Memeperrhatikan 1.BPK
materi audiovisual 2. KPU
2. Memperhatikan
penjelasan tentang
BPK dan KPU
3. Membentuk
kelompok belajar
yang homogen
4. Melakukan
diskusi kelompok
5. Mengerjakan
LKK
6. Melakukan
permainan

Penilaian
Jenis
Tes
Non tes

Bentuk
Instrumen

Aloka
si
Wakt
u

Sumber/
Bahan/
Alat

1. Tertulis 2 x 35 1. Prayoga
Bestari
2. Observasi menit
dkk. 2008.
3. LKK
BSE Kelas
4. Catatan
IV
Lapangan
“Menjadi
5. Dokumen
Warga
tasi
yang
Baik”.
2. Sarjan
dkk.
2008.
BSE
Kelas IV
“Bangga
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Kompetensi
Dasar

Indikator

Pembelajaran
7. Membentuk
kelompok
heterogen
8. Melakukan
pertandingan
9. Menghitung
perolehan skor
10. Melakukan
evaluasi
pembelajaran



Materi
Pembelaja
ran

Penilaian
Jenis

Bentuk
Instrumen

Aloka
si
Wakt
u

Sumber/
Bahan/
Alat
Menjadi
Insan
Pancasila
”

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa hormat dan perhatian ( respect ),
Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Integritas ( integrity ), Peduli ( caring ), Jujur ( fairnes ) dan
Kewarganegaraan ( citizenship )
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
SIKLUS III
Satuan Pendidikan

: SDN Wates 01 Semarang

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Materi Pokok

: Sistem Pemerintahan

Kelas/Semester

: IVA/2

Waktu

: 2 X 35 Menit

A. STANDAR KOMPETENSI
3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat.
B. KOMPETENSI DASAR
3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat
pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dll.

C. INDIKATOR
3.1.12. Menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan
3.1.13. Mengidentifikasi Badan Pemeriksa Keuangan
3.1.14. Menjelaskan Komisi Pemilihan Umum
3.1.15. Mengidentifikasi Komisi Pemilihan Umum

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui tayangan video, siswa dapat menjelaskan Badan Pemeriksa
Keuangan dengan benar.
2. Melalui tayangan video, siswa dapat menjelaskan Komisi Pemilihan
Umum dengan benar.

353

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan tugas Badan
Pemeriksa Keuangan dengan benar
4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan tugas Komisi
Pemilihan Umum dengan benar
Karakter siswa yang diharapkan: Dapat dipercaya (Trustworthines), Rasa
hormat dan perhatian (respect), Tekun (diligence) , Tanggung jawab
(responsibility), Berani (courage), Integritas (integrity), Peduli (caring), Jujur
(fairnes) dan Kewarganegaraan (citizenship)
E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber Pembelajaran
a) Prayoga Bestari dkk. 2008. BSE Kelas IV “Menjadi Warga yang Baik”.
Buku Mata Pelajaran PKn 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional. Halaman 55-63.
b) Sarjan dkk. 2008. BSE Kelas IV “Bangga Menjadi Insan Pancasila”.
Buku Mata Pelajaran PKn 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional. Halaman 69-74.
2. Media Pembelajaran
a) Media Audiovisual tentang sistem pemerintahan.
b) Media Audiovisual tentang lembaga legislatif.
c) Gambar-gambar tokoh pemerintah.
d) Power Point permainan dan pertandingan

F. METODE/ MODEL PEMBELAJARAN
1. Metode Pembelajaran

: Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan,

permainan dan pertandingan.
2. Teknik Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

3. Model Pembelajaran

: model teams games tournaments (TGT)

G. MATERI PEMBELAJARAN
Sistem Pemerintahan dan Lembaga Legislatif (Terlampir)
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H. ALOKASI WAKTU
2 x 35 menit

I. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pra kegiatan ( persiapan )

Waktu
5 menit

1. Pengkondisian kelas
2. Salam
3. Doa
4. Presensi
Kegiatan awal

5 menit

1. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar-gambar BPK
dan Pemilu.
2. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab
dengan siswa.
3. Guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas.
4. Guru menyampaikan budaya belajar.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang
harus dilaksanakan siswa.
Kegiatan inti
1. Guru menayangkan materi pembelajaran dengan media
audiovisual mengenai sistem pemerintah dan lembaga
legislatif.(eksplorasi)
2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi
pembelajaran yang telah ditayangkan (eksplorasi)
3. Siswa membentuk kelompok awal secara heterogen dengan

20 menit
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rincian satu kelompok terdiri dari empat siswa sesuai dengan
kelompok yang sudah disiapkan guru. (elaborasi)
4. Siswa melakukan diskusi tentang Lembar Kerja Kelompok
(LKK). (elaborasi)
5. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok. (eksplorasi)
6. Siswa dan guru melakukan pembahasan hasil LKK yang
telah dikerjakan kelompok siswa.
7. Guru memberitahukan bahwa akan dilakukan permainan.
(eksplorasi)
8. Guru menjelaskan peraturan game yang akan dilakukan
siswa. (eksplorasi)
9. Siswa melakukan permainan sesuai dengan arahan guru.
(elaborasi)
10. Siswa dan guru menghitung perolehan skor sementara.
(elaborasi)
11. Guru

membentuk

kelompok

baru

secara

heterogen.

(eksplorasi)
12. Guru menjelaskan peraturan tournament kepada siswa.
(eksplorasi)
13. Siswa melakukan tournament sesuai arahan dari guru.
(elaborasi)
14. Guru memandu jalannya tournament. (eksplorasi)
15. Siswa kembali ke kelompok awal untuk melakukan
penghitungan

perolehan

skor

yang

diperoleh

dari

pertandingan. (elaborasi)
16. Guru membimbing proses penghitungan skor yang diperoleh
kelompok. (eksplorasi)
17. Guru memberikan refleksi dan motivasi tentang perolehan
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skor kelompok siswa.
18. Guru mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang menjadi pemenang
tournament. (konfirmasi)
19. Guru memberikan tanggapan tentang kegiatan pembelajaran
yang telah dilakukan. (konfirmasi)
Kegiatan akhir

20 menit

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran.
2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut.
3. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam

J. PENILAIAN
a. Teknik Penilaian

: Tes.

b. Bentuk Penilaian

: Pilihan ganda, Isian singkat.

c. Instrumen Penilaian

: (terlampir)
Semarang, 26 Februari 2015
Peneliti

Kolaborator
Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002

Aziz Permana
NIM. 1401411414
Mengetahui
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LAMPIRAN 1
MATERI PEMBELAJARAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan
DPRD sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan UU. Anggota BPK dipilih oleh DPR
dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Selanjutnya, anggota BPK diresmikan
oleh presiden. Adapun pimpinan BPK dipilih oleh dan dari anggotanya.
Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bertugas memeriksa tentang
keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945
bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan
suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Adapun anggota BPK
berjumlah sembilan orang yang terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, dan tujuh
orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD dan disahkan oleh presiden.
Pemimpin BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK.Anggota BPK memegang
jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut.
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a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
b. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD
sesuai dengan kewenangannya.
Dengan demikian, lembaga BPK merupakan lembaga yang mengawasi keluar
dan masuknya keuangan negara. Melalui adanya pengawasan BPK, diharapkan
pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia berjalan sesuai dengan anggaran
yang telah ditetapkan oleh presiden dan DPR. Dengan demikian, tidak terjadi
penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
KPU (Komisi Pemilihan Umum)
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat
independen dan nonpartisan. Tugas pokok dan fungsi KPU adalah merencanakan,
mempersiapkan, dan memimpin jalannya pelaksanaan pemilu. KPU bertanggung
jawab atas pelaksanaan pemilu mulai dari tahap pendaftaran hingga keanggotaan
legilatif, melaksanakan seleksi (memilih) dan menetapkan parpol yang berhak
mengikuti pemilu. Bukan hanya sampai di situ saja, setelah pemilu berlangsung, KPU
bertugas mengevaluasi sistem dan pelaksanaan pemilu.
Dalam menjalankan tugas fungsinya, KPU membentuk 9 bagian, yaitu sebagai
berikut.
a. Bagian peserta pemilu.
b. Bagian pendidikan dan informasi pemilu.
c. Bagian pendaftaran pemilu dan pencalonan.
d. Bagian logistik pemilu.
e. Bagian pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu.
f. Bagian hukum.
g. Bagian organisasi, personil, dan keuangan pemilu.
h. Bagian kajian dan pengembangan pemilu.
i. Bagian hubungan antarlembaga.
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan
Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi
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Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum
Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum,
KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :


Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;



Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai
peserta Pemilihan Umum;



Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat
sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;



Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap
daerah pemilihan;



Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan
untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;



Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan
Umum;



Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Secara ringkas mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang
dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan
Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah
dan Partai Politik.
Berikut ini merupakan daftar 7 anggota KPU yang telah dilantik bersama 5
anggota Bawaslu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis, 12 April
2012


Ketua: Husni Kamil Manik, S.P., Anggota KPU Sumatera Barat.



Ida Budhiati, S.H., M.H., Ketua KPU Jawa Tengah.



Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Dosen FISIPOL UGM Yogyakarta.



Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA., Anggota KPU Jawa Timur.



Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si., Ketua KPU Jawa Barat.
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Drs. Hadar Nafis Gumay, Pegiat LSM/Direktur Eksekutif Centre for Electoral
Reform (Cetro).



Juri Ardiantoro, M.Si., Ketua KPU DKI Jakarta.
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LAMPIRAN 2
MEDIA PEMBELAJARAN
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Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Petahana Harry
Azhar Azis Sejak 21

Husni Kamil Manik, S.P

Oktober 2014

12 April 2012
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LAMPIRAN 3
LEMBAR KERJA KELOMPOK
Kelompok

:

Nama Anggota Kelompok

: 1.
2.
3.
4

Petunjuk:
Sebutkan dua kewenangan lembaga berikut.
Nama Lembaga
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)

KPU (Komisi Pemilihan
Umum)

Kewenangan

364

LAMPIRAN 4
Soal Permainan (game)
1. Apakah kepanjangan BPK?
2. Apakah tugas BPK?
3. Apa dasar dibentuknya BPK? Pasal....
4. Berapa lama masa jabatan anggota BPK?
5. Apakah kepanjangan KPU?
6. Jelaskan tugas pokok KPU!
Soal Pertandingan (tournament)
Tingkat Tinggi
1. Sebutkan satu kewenangan BPK?
2. Apakah yang dimaksud dengan BPK?
3. Apakah yang dimaksud dengan KPU?
4. Sebutkan satu kewenangan KPU?
Tingkat Sedang
1. Siapa yang bertugas memilih anggota BPK?
2. Berapa jumlah anggota BPK?
3. Siapa nama ketua BPK sekarang?
4. Siapa nama ketua KPU sekarang?
Tingkat Rendah
1. Siapa yang meresmikan anggota BPK?
2. Sebutkan dua bagian KPU!
3. Apakah kepanjangan dari TPS?
4. Apakah kepanjangan dari PPI?
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LAMPIRAN 5
KISI-KISI SOAL EVALUASI
Jenis sekolah

: SD

Jumlah soal

: 15

Kelas

: IVA

Alokasi waktu

: 20 menit

Kurikulum

: KTSP

Penyusun

: Peneliti

No

Indikator

Ranah
C1

1.

3.1.12. Menjelaskan
Badan

C2

C3

C4

V

Pemeriksa

Keuangan

C5 C6

Bentuk

Nomor

Soal

Soal

Pilihan

1-3

ganda,

Pilgan

Uraian

1
Uraian

2.

3.1.13. Mengidentifikasi
Badan

V

Pemeriksa

Pilgan,

4,5

Uraian

Pilgan

Keuangan

2
uraian

3.

3.1.14. Menjelaskan
Komisi

V

Pemilihan

Umum

Pilihan

6-8

ganda,

Pilgan

uraian

3
Uraian

4.

3.1.15. Mengidentifikasi
Komisi
Umum

Pemilihan

V

Pilihan

9-10

ganda,

Pilgan

uraian

4-5
Uraian
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LAMPIRAN 6
SOAL EVALUASI
Nama

:

No Absen

:

Kelas

:

I.

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling
benar!
1. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara disebut....
a. BKB

c. BPKB

b. BPK

d. KPU

2. Anggota BPK diresmikan oleh....
a. Presiden

c. MA

b. Menteri

d. MK

3. BPK kependekan dari ....
a.

Badan Pengubah Keuangan

b.

Badan Penyusun Keuangan

c. Badan Pemeriksa Keuangan
d. Badan Pengatur Keuangan
4. Berapa jumlah anggota BPK....
a. 6

c. 8

b. 7

d. 9

5. Anggota BPK memegang jabatan selama..... tahun.
a. Empat `

c. Enam

b. Lima

d. Tujuh

6. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat independen dan
nonpartisan disebut....
a.

PKU

c.

KPU

b.

UPK

d.

Pemilihan Umum

7. KPU kependekan dari ....
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a. Komisi Pemilihan Umum
b. Komisi Penyaringan Umum
c. Kelompok Pemilihan Umum
d. Ketua Pemilihan Umum
8. Berapa jumlah bagian-bagian yang dimiliki KPU dalam melaksanakan
tugasnya?
a. 6

c. 8

b. 7

d. 9

9. KPU dibentuk berdasarkan....
a. PP

c. Keppres

b. UU

d. Perda

10. TPS kependekan dari....
a.

Tempat Pengambilan Suara

b.

Tempat Pemungutan Suara

c. Tempat Penghitungan Suara
d. Tempat Pencoblosan Suara
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Apakah yang dimaksud dengan BPK!

2. Apakah tugas BPK!

3. Apakah yang dimaksud dengan KPU!

4. Jelaskan tugas pokok KPU?

5. Sebutkan 2 tugas dan wewenang dari KPU?
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi
I.

Pilihan Ganda
1. B
2. A
3. C
4. D
5. B
6. C
7. A
8. D
9. C
10. B
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II.

Uraian
1. BPK merupakan lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaannya diserahkan
kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.
2. Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bertugas memeriksa
tentang keuangan negara.
3. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat
independen dan nonpartisan.
4. Tugas pokok dan fungsi KPU adalah merencanakan, mempersiapkan,
dan memimpin jalannya pelaksanaan pemilu.
5. KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang
berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut
PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari
tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang
selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II
untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah
pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil
Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
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LAMPIRAN 7
Format Kriteria Penilaian
 PRODUK ( HASIL DISKUSI )
No.
1.

Aspek
Konsep

Kriteria

Skor

* semua benar
* sebagian besar benar
* sebagian kecil benar
* semua salah

4
3
2
1

 PERFORMANSI
No.
1.

2.

Aspek
Pengetahuan

Kriteria
* Pengetahuan
* kadang-kadang Pengetahuan
* tidak Pengetahuan

Sikap

* Sikap
* kadang-kadang Sikap
* tidak Sikap

Skor
4
2
1
4
2
1

Lembar Penilaian
Performan
No

Nama Siswa

Pengetahuan

Sikap

Produk

Jumlah
Skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
CATATAN :
Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.
 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan
Remedial.
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LAMPIRAN 12
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus I
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/Semester

: IVA/2

Materi

: Sistem Pemerintahan dan Lembaga Legislatif

Hari/Tanggal

: 13 Februari 2015

Nama Guru

: Aziz Permana

Petunjuk Lembar Pengamatan:
1. Bacalah 12 indikator dan deskriptor
2. Lakukan pengamatan terhadap pembelajaran
3. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
Kriteria Penilaian (Rusman, 2013:100):
a. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
b. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
e. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skala Skor
No

Indikator

Cek

Deskriptor

Skor

(√)
1

1

Melakukan
kegiatan pra
pembelajaran

a. Memberikan

salam

√

ketika masuk kelas
b. Mempersiapkan
Sumber belajar

√

2

3

4
√

4
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c. Mempersiapkan media

√

pembelajaran
d. Mengkondisikan siswa
untuk

mengikuti

√

pembelajaran
2

Membuka
pembelajaran

a. Memimpin siswa untuk
berdo’a
b. Melakukan
yang

√

√

2

apersepsi

sesuai

dengan

materi pembelajaran
c. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
d. Memberikan

√

motivasi

kepada siswa
3

Menyajikan
materi
pembelajaran

a. Menjelaskan

materi

pembelajaran
b. Menyajikan
pembelajaran

menggunakan

media audiovisual

audiovisual

√

4

materi

dengan

media

√

dengan

c. Kesesuaian

media

audiovisual

dengan

√

√

materi pembelajaran
d. Melakukan tanya jawab
dengan siswa berkaitan
dengan

penayangan

√

materi pembelajaran
4

Membentuk

a. Memimpin

kelompok awal

pembentukan

secara

kelompok

heterogen

b. Membentuk kelompok

4
√
√
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siswa secara heterogen
c. Membimbing
penempatan kelompok

√

siswa
d. Memberikan

nama

pada kelompok
5.

Memberikan
Lembar

Kerja

Kelompok
(LKK)

a. Memberikan

Lembar

Kerja Kelompok
b. Memandu pelaksanaan

untuk

meningkatkan
pemahaman
materi

diskusi kelompok
c. Membimbing

diskusi

dalam kelompok

√

√

√

3

√
√

d. Memberikan

pembelajaran

kesempatan
dalam

bertanya

melaksanakan

diskusi
6

Memberikan

a. permainan (game)

permainan

b. Memeberikan

√

(game) kepada

penjelasan

tentang

kelompok

peraturan

dalam

siswa

permaianan (game)

tindak

sebagai

lanjut c. Memandu pelaksanaan

LKK

permainan (game)

√

4

√

4

√

√

d. Menanggapi
pertanyaan
dalam

siswa
permainan

√

(game)
7

Membentuk

a. Memimpin

kelompok baru

pembentukan

secara

kelompok

√
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homogen

b. Membentuk kelompok

berdasarkan
kesetaraan

siswa secara homogen

√

c. Membimbing

tingkat prestasi

penempatan kelompok

dari

siswa

setiap

anggota
kelompok awal

d. Memberikan

√

nama

pada kelompok

untuk kegiatan

√

pertandingan
(tournament)
8

Memandu

a. Mempersiapkan

pelaksanaan

kondisi

pertandingan

untuk

(tournament)

pertandingan

pada

(tournament)

meja

turnamen

√

4

√

4

kelompok
melakukan

√

b. Memeberikan
penjelasan

tentang

peraturan

dalam

√

pertandingan
(tournament)
c. Memandu pelaksanaan
√

pertandingan
(tournament)
d. Menanggapi
pertanyaan
dalam

siswa
pertandingan

√

(tournament)
9

Membimbing

a. Mengkondisikan siswa

proses

untuk

kembali

penghitungan

kelompok awal

ke

√
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skor

yang b. Memimpin

diperoleh

penghitungan

kelompok

yang diperoleh

skor

√

dari

√

c. Menanggapi
pertanyaan
kelompok
d. Melakukan

refleksi

terhadap perolehan
10

Mengumumkan a. Memberikan

motivasi

hasil perolehan

tentang perolehan skor

skor

yang

dan

memberikan
penghargaan

diperoleh

√

4

√

4

√

kelompok siswa
b. Membacakan

kepada

perolehan

kelompok yang

kelompok

menjadi

√

skor

tiap

√

c. Menetapkan kelompok

pemenang

yang

pertandingan

pemenang berdasarkan

(tournament)

skor tertinggi

menjadi

√

d. Memberikan
penghargaan

kepada

kelompok

yang

√

menjadi pemenang
11

Memberikan

a. Mengkodisikan

siswa

evaluasi

untuk

pembelajaran

evaluasi pembelajaran
b. Memberikan

menerima

√

soal

evaluasi kepada setiap

√

siswa
c. Menjelaskan petunjuk

√
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mengerjakan

soal

evaluasi
d. Mengawasi

jalannya

evaluasi pembelajaran
12

Menutup

a. Menyimpulkan

Pembelajaran

√
√

hasil

1

pembelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Memberikan penguatan
d. Memberikan

tindak

lanjut

√

Jumlah Skor

42

rata-rata Skor

3,5

Kategori

Sangat Baik

Klasifikasi Tingkatan Skor Keterampilan Guru
Skala Penskoran

Kategori

36,5≤skor≤48

Sangat Baik

24≤skor<36,5

Baik

11,5≤skor<24

Cukup

0 ≤skor<11,5

Kurang

Semarang, 13 Februari 2015
Pengamat

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002

377

HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus II
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/Semester

: IVA/2

Materi

: Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif

Hari/Tanggal

: 20 Februari 2015

Nama Guru

: Aziz Permana

Petunjuk Lembar Pengamatan:
1. Bacalah 12 indikator dan deskriptor
2. Lakukan pengamatan terhadap pembelajaran
3. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
Kriteria Penilaian (Rusman, 2013:100):
a. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
b. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
e. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skala Skor
No

Indikator

Cek

Deskriptor

Skor

(√)
1

1

Melakukan
kegiatan pra
pembelajaran

a. Memberikan

salam

√

ketika masuk kelas
b. Mempersiapkan
Sumber belajar

√

2

3

4
√

4
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c. Mempersiapkan media

√

pembelajaran
d. Mengkondisikan siswa
untuk

mengikuti

√

pembelajaran
2

Membuka
pembelajaran

a. Memimpin siswa untuk
berdo’a
b. Melakukan
yang

√

√

4

apersepsi

sesuai

dengan

√

materi pembelajaran
c. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
d. Memberikan

motivasi

kepada siswa
3

Menyajikan
materi
pembelajaran

a. Menjelaskan

materi

pembelajaran
b. Menyajikan
pembelajaran

menggunakan

media audiovisual

audiovisual

√
√

√

3

materi

dengan

media

√

dengan

c. Kesesuaian

media

audiovisual

dengan

√

√

materi pembelajaran
d. Melakukan tanya jawab
dengan siswa berkaitan
dengan

penayangan

materi pembelajaran
4

Membentuk

a. Memimpin

kelompok awal

pembentukan

secara

kelompok

heterogen

b. Membentuk kelompok

4
√
√
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siswa secara heterogen
c. Membimbing
penempatan kelompok

√

siswa
d. Memberikan

nama

pada kelompok
5.

Memberikan
Lembar

Kerja

Kelompok
(LKK)

a. Memberikan

Lembar

Kerja Kelompok
b. Memandu pelaksanaan

untuk

meningkatkan
pemahaman
materi

diskusi kelompok
c. Membimbing

diskusi

dalam kelompok

√

√

√

4

√

4

√

4

√
√

d. Memberikan

pembelajaran

kesempatan
dalam

bertanya

melaksanakan

√

diskusi
6

Memberikan

a. permainan (game)

permainan

b. Memeberikan

√

(game) kepada

penjelasan

tentang

kelompok

peraturan

dalam

siswa

permaianan (game)

tindak

sebagai

lanjut c. Memandu pelaksanaan

LKK

permainan (game)

√

√

d. Menanggapi
pertanyaan
dalam

siswa
permainan

√

(game)
7

Membentuk

a. Memimpin

kelompok baru

pembentukan

secara

kelompok

√
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homogen

b. Membentuk kelompok

berdasarkan
kesetaraan

siswa secara homogen

√

c. Membimbing

tingkat prestasi

penempatan kelompok

dari

siswa

setiap

anggota
kelompok awal

d. Memberikan

√

nama

pada kelompok

untuk kegiatan

√

pertandingan
(tournament)
8

Memandu

a. Mempersiapkan

pelaksanaan

kondisi

pertandingan

untuk

(tournament)

pertandingan

pada

(tournament)

meja

turnamen

√

4

√

4

kelompok
melakukan

√

b. Memeberikan
penjelasan

tentang

peraturan

dalam

√

pertandingan
(tournament)
c. Memandu pelaksanaan
√

pertandingan
(tournament)
d. Menanggapi
pertanyaan
dalam

siswa
pertandingan

√

(tournament)
9

Membimbing

a. Mengkondisikan siswa

proses

untuk

kembali

penghitungan

kelompok awal

ke

√
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skor

yang b. Memimpin

diperoleh

penghitungan

kelompok

yang diperoleh

skor

√

dari

√

c. Menanggapi
pertanyaan
kelompok
d. Melakukan

refleksi

terhadap perolehan
10

Mengumumkan a. Memberikan

motivasi

hasil perolehan

tentang perolehan skor

skor

yang

dan

memberikan
penghargaan

diperoleh

√

4

√

4

√

kelompok siswa
b. Membacakan

kepada

perolehan

kelompok yang

kelompok

menjadi

√

skor

tiap

√

c. Menetapkan kelompok

pemenang

yang

pertandingan

pemenang berdasarkan

(tournament)

skor tertinggi

menjadi

√

d. Memberikan
penghargaan

kepada

kelompok

yang

√

menjadi pemenang
11

Memberikan

a. Mengkodisikan

siswa

evaluasi

untuk

pembelajaran

evaluasi pembelajaran
b. Memberikan

menerima

√

soal

evaluasi kepada setiap

√

siswa
c. Menjelaskan petunjuk

√
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mengerjakan

soal

evaluasi
d. Mengawasi

jalannya

evaluasi pembelajaran
12

Menutup

a. Menyimpulkan

Pembelajaran

hasil

pembelajaran

√
√

√

2

b. Melakukan refleksi
c. Memberikan penguatan
d. Memberikan

tindak

lanjut

√

Jumlah Skor

45

rata-rata Skor

3,75

Kategori

Sangat Baik

Klasifikasi Tingkatan Skor Keterampilan Guru
Skala Penskoran

Kategori

36,5≤skor≤48

Sangat Baik

24≤skor<36,5

Baik

11,5≤skor<24

Cukup

0 ≤skor<11,5

Kurang

Semarang, 20 Februari 2015
Pengamat

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus III
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/Semester

: IVA/2

Materi

: BPK dan KPU

Hari/Tanggal

: 27 Februari 2015

Nama Guru

: Aziz Permana

Petunjuk Lembar Pengamatan:
1. Bacalah 12 indikator dan deskriptor
2. Lakukan pengamatan terhadap pembelajaran
3. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
Kriteria Penilaian (Rusman, 2013:100):
a. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
b. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
e. Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skala Skor
No

Indikator

Cek

Deskriptor

Skor

(√)
1

1

Melakukan
kegiatan pra
pembelajaran

a. Memberikan

salam

√

ketika masuk kelas
b. Mempersiapkan
Sumber belajar

√

2

3

4
√

4
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c. Mempersiapkan media

√

pembelajaran
d. Mengkondisikan siswa
untuk

mengikuti

√

pembelajaran
2

Membuka
pembelajaran

a. Memimpin siswa untuk
berdo’a
b. Melakukan
yang

√

√

4

apersepsi

sesuai

dengan

√

materi pembelajaran
c. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
d. Memberikan

motivasi

kepada siswa
3

Menyajikan
materi
pembelajaran

a. Menjelaskan

materi

pembelajaran
b. Menyajikan
pembelajaran

menggunakan

media audiovisual

audiovisual

√
√

√

3

materi

dengan

media

√

dengan

c. Kesesuaian

media

audiovisual

dengan

√

√

materi pembelajaran
d. Melakukan tanya jawab
dengan siswa berkaitan
dengan

penayangan

materi pembelajaran
4

Membentuk

a. Memimpin

kelompok awal

pembentukan

secara

kelompok

heterogen

b. Membentuk kelompok

4
√
√
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siswa secara heterogen
c. Membimbing
penempatan kelompok

√

siswa
d. Memberikan

nama

pada kelompok
5.

Memberikan
Lembar

Kerja

Kelompok
(LKK)

a. Memberikan

Lembar

Kerja Kelompok
b. Memandu pelaksanaan

untuk

meningkatkan
pemahaman
materi

diskusi kelompok
c. Membimbing

diskusi

dalam kelompok

√

√

√

4

√

4

√

4

√
√

d. Memberikan

pembelajaran

kesempatan
dalam

bertanya

melaksanakan

√

diskusi
6

Memberikan

a. permainan (game)

permainan

b. Memeberikan

√

(game) kepada

penjelasan

tentang

kelompok

peraturan

dalam

siswa

permaianan (game)

tindak

sebagai

lanjut c. Memandu pelaksanaan

LKK

permainan (game)

√

√

d. Menanggapi
pertanyaan
dalam

siswa
permainan

√

(game)
7

Membentuk

a. Memimpin

kelompok baru

pembentukan

secara

kelompok

√
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homogen

b. Membentuk kelompok

berdasarkan
kesetaraan

siswa secara homogen

√

c. Membimbing

tingkat prestasi

penempatan kelompok

dari

siswa

setiap

anggota
kelompok awal

d. Memberikan

√

nama

pada kelompok

untuk kegiatan

√

pertandingan
(tournament)
8

Memandu

a. Mempersiapkan

pelaksanaan

kondisi

pertandingan

untuk

(tournament)

pertandingan

pada

(tournament)

meja

turnamen

√

4

√

4

kelompok
melakukan

√

b. Memeberikan
penjelasan

tentang

peraturan

dalam

√

pertandingan
(tournament)
c. Memandu pelaksanaan
√

pertandingan
(tournament)
d. Menanggapi
pertanyaan
dalam

siswa
pertandingan

√

(tournament)
9

Membimbing

a. Mengkondisikan siswa

proses

untuk

kembali

penghitungan

kelompok awal

ke

√

387

skor

yang b. Memimpin

diperoleh

penghitungan

kelompok

yang diperoleh

skor

√

dari

√

c. Menanggapi
pertanyaan
kelompok
d. Melakukan

refleksi

terhadap perolehan
10

Mengumumkan a. Memberikan

motivasi

hasil perolehan

tentang perolehan skor

skor

yang

dan

memberikan
penghargaan

diperoleh

√

4

√

4

√

kelompok siswa
b. Membacakan

kepada

perolehan

kelompok yang

kelompok

menjadi

√

skor

tiap

√

c. Menetapkan kelompok

pemenang

yang

pertandingan

pemenang berdasarkan

(tournament)

skor tertinggi

menjadi

√

d. Memberikan
penghargaan

kepada

kelompok

yang

√

menjadi pemenang
11

Memberikan

a. Mengkodisikan

siswa

evaluasi

untuk

pembelajaran

evaluasi pembelajaran
b. Memberikan

menerima

√

soal

evaluasi kepada setiap

√

siswa
c. Menjelaskan petunjuk

√

388

mengerjakan

soal

evaluasi
d. Mengawasi

jalannya

evaluasi pembelajaran
12

Menutup

a. Menyimpulkan

Pembelajaran

hasil

pembelajaran

√

b. Melakukan refleksi

√

c. Memberikan penguatan

√

d. Memberikan

tindak

lanjut

√

√

4

√

Jumlah Skor

47

rata-rata Skor

3,92

Kategori

Sangat Baik

Klasifikasi Tingkatan Skor Keterampilan Guru
Skala Penskoran

Kategori

36,5≤skor≤48

Sangat Baik

24≤skor<36,5

Baik

11,5≤skor<24

Cukup

0 ≤skor<11,5

Kurang

Semarang, 27 Februari 2015
Pengamat

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002
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LAMPIRAN 13
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus I
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/Semester

: IVA/2

Materi

: Sistem Pemerintahan dan Lembaga Legislatif

Hari/Tanggal

: 13 Februari 2015

Nama Guru

: Aziz Permana

No
1

2
3

4

5

6

99

Ratarata
Skor
2,75

5

95

2,64

Baik

6

4

75

2,00

Baik

5

10

12

97

2,69

Baik

16

10

6

4

70

1,94

Cukup

4

3

22

7

104

2,88

Baik

Deskriptor

Indikator
Mempersiapkan diri
untuk menerima
pembelajaran
Menanggapi apersepsi
dari guru
Memperhatikan materi
pembelajaran yang
disajikan oleh guru
dengan menggunakan
media audivisual
Memperhatikan
pembentukkan kelompok
awal secara heterogen
Mendiskusikan
Lembar Kerja Kelompok
(LKK)
dalam kelompok
awal untuk
meningkatkan
pemahaman materi
pembelajaran
Memperhatikan
pengarahan dari guru dan
melaksanakan
permainan (game)
sebagai tindak lanjut
LKK

1
0

2
19

3
7

4
10

5

8

18

11

15

9

Total
Skor

Kategori
Baik

390

7

8

9

10

11

12

Memperhatikan
7 12
pembentukan
kelompok baru
secara homogen
berdasarkan kesetaraan
tingkat prestasi dari setiap
anggota kelompok awal
untuk kegiatan
pertandingan
(tournament)
Memperhatikan
3 14
pengarahan dari guru dan
melaksanakan
pertandingan
(tournament) pada meja
turnamen
Siswa kembali ke
14 10
kelompok awal
untuk melakukan
penghitungan
perolehan skor yang
diperoleh dari
pertandingan
(tournament)
Memperhatikan
8 19
pengumuman /
penetapan pemenang
kelompok kegiatan
pertandingan
(tournament)
Melakukan kegiatan
6 17
evaluasi
pembelajaran
Memperhatikan dan
16 7
Menyimpulkan hasil
pembelajaran
Jumlah rata-rata skor
Rata-rata skor indikator

11

6

88

2,44

Baik

8

11

99

2,75

Baik

2

10

70

1,94

Cukup

4

5

78

2,16

Baik

4

9

88

2,44

Baik

9

4

73

2,02

Baik

28,65
2,38

Baik
Baik

Semarang, 13 Februari 2015
Pengamat

Winda Astria Sandy
NIM. 1401411525
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus II
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/Semester

: IVA/2

Materi

: Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif

Hari/Tanggal

: 20 Februari 2015

Nama Guru

: Aziz Permana

No
1

2
3

4

5

6

Deskriptor

Indikator
Mempersiapkan diri
untuk menerima
pembelajaran
Menanggapi apersepsi
dari guru
Memperhatikan materi
pembelajaran yang
disajikan oleh guru
dengan menggunakan
media audivisual
Memperhatikan
pembentukkan kelompok
awal secara heterogen
Mendiskusikan
Lembar Kerja Kelompok
(LKK)
dalam kelompok
awal untuk
meningkatkan
pemahaman materi
pembelajaran
Memperhatikan
pengarahan dari guru dan
melaksanakan
permainan (game)
sebagai tindak lanjut
LKK

Total
Skor

Ratarata
Skor

Kategori

105

2,91

Baik

Sangat
Baik
Baik

1
4

2
10

3
7

4
15

5

5

9

17

110

3,05

7

8

6

15

101

2,80

3

6

9

18

114

3,16

Sangat
Baik

6

3

12

15

108

3

Sangat
Baik

3

4

10

19

113

3,13

Sangat
Baik

392

7

8

9

10

11

12

Memperhatikan
2
6
pembentukan
kelompok baru
secara homogen
berdasarkan kesetaraan
tingkat prestasi dari setiap
anggota kelompok awal
untuk kegiatan
pertandingan
(tournament)
Memperhatikan
4
6
pengarahan dari guru dan
melaksanakan
pertandingan
(tournament) pada meja
turnamen
Siswa kembali ke
4
2
kelompok awal
untuk melakukan
penghitungan
perolehan skor yang
diperoleh dari
pertandingan
(tournament)
Memperhatikan
3
4
pengumuman /
penetapan pemenang
kelompok kegiatan
pertandingan
(tournament)
Melakukan kegiatan
6
4
evaluasi
pembelajaran
Memperhatikan dan
7
5
Menyimpulkan hasil
pembelajaran
Jumlah rata-rata skor
Rata-rata skor indikator

8

20

118

3,27

Sangat
Baik

8

18

106

2,94

Baik

15

15

98

2,72

Baik

8

21

119

3,31

Sangat
Baik

4

22

114

3,16

Sangat
Baik

10

14

103

2,86

Baik

36,31
3,02

Baik
Sangat
Baik

Semarang, 20 Februari 2015
Pengamat

Winda Astria Sandy
NIM. 1401411525
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus III
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/Semester

: IVA/2

Materi

: BPK dan KPU

Hari/Tanggal

: 27 Februari 2015

Nama Guru

: Aziz Permana

No
1

2
3

4

5

6

124

Ratarata
Skor
3,44

28

128

3,56

3

21

116

3,22

4

7

19

111

3,08

Sangat
Baik

2

3

16

15

113

3,13

Sangat
Baik

3

1

15 17

117

3,25

Sangat
Baik

Deskriptor

Indikator
Mempersiapkan diri
untuk menerima
pembelajaran
Menanggapi apersepsi
dari guru
Memperhatikan materi
pembelajaran yang
disajikan oleh guru
dengan menggunakan
media audivisual
Memperhatikan
pembentukkan kelompok
awal secara heterogen
Mendiskusikan
Lembar Kerja Kelompok
(LKK)
dalam kelompok
awal untuk
meningkatkan
pemahaman materi
pembelajaran
Memperhatikan
pengarahan dari guru dan
melaksanakan
permainan (game)
sebagai tindak lanjut
LKK

1
2

2
3

3
8

4
23

3

2

3

1

11

6

Total
Skor

Kategori
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik

394

7

8

9

10

11

12

Memperhatikan
4
2
pembentukan
kelompok baru
secara homogen
berdasarkan kesetaraan
tingkat prestasi dari setiap
anggota kelompok awal
untuk kegiatan
pertandingan
(tournament)
Memperhatikan
6
4
pengarahan dari guru dan
melaksanakan
pertandingan
(tournament) pada meja
turnamen
Siswa kembali ke
4
7
kelompok awal
untuk melakukan
penghitungan
perolehan skor yang
diperoleh dari
pertandingan
(tournament)
Memperhatikan
4
3
pengumuman /
penetapan pemenang
kelompok kegiatan
pertandingan
(tournament)
Melakukan kegiatan
3
9
evaluasi
pembelajaran
Memperhatikan dan
5
7
Menyimpulkan hasil
pembelajaran
Jumlah rata-rata skor

6

24

122

3,38

Sangat
Baik

9

17

109

3,02

Sangat
Baik

10

15

108

3

Sangat
Baik

7

22

119

3,30

Sangat
Baik

7

17

110

3,05

Sangat
Baik

11

13

104

2,89

Baik

38,32

Sangat
Baik
Sangat
Baik

Rata-rata skor indikator

3,19

Semarang, 27 Februari 2015
Pengamat

Winda Astria Sandy
NIM. 1401411525

395

LAMPIRAN 14

HASIL BELAJAR SISWA (DATA PRA SIKLUS)
No

Nama (Inisial)

Nilai

Kualifikasi

1

FN

55

Tidak Tuntas

2

AER

50

Tidak Tuntas

3

AS

55

Tidak Tuntas

4

MRA

45

Tidak Tuntas

5

MSY

50

Tidak Tuntas

6

MM

55

Tidak Tuntas

7

NR

50

Tidak Tuntas

8

AAABU

0

Tidak Tuntas

9

AMF

20

Tidak Tuntas

10

APSB

55

Tidak Tuntas

11

AQSM

75

Tuntas

12

DTS

70

Tuntas

13

EAAP

40

Tidak Tuntas

14

GAA

45

Tidak Tuntas

15

HS

50

Tidak Tuntas

16

IH

55

Tidak Tuntas

17

LANF

55

Tidak Tuntas

18

MAP

55

Tidak Tuntas

19

MAA

50

Tidak Tuntas

20

MHF

80

Tuntas

21

MPAW

70

Tuntas

22

MGAY

80

Tuntas

23

MAV

75

Tuntas

24

NLAV

70

Tuntas

25

NTS

80

Tuntas

26

NM

50

Tidak Tuntas

396

27

RP

56

Tidak Tuntas

28

RAIM

80

Tuntas

29

RRW

75

Tuntas

30

SDJW

75

Tuntas

31

SAH

80

Tuntas

32

SDS

75

Tuntas

33

TFR

75

Tuntas

34

VS

55

Tidak Tuntas

35

MAP

75

Tuntas

36

NMP

80

Tuntas

Kolaborator

Anik Koestiyati, S.Pd. NIP.
19671211 199102 2 002
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HASIL BELAJAR SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus I
No

Nama (Inisial)

Siklus 1

Kategori

Kualifikasi

1

FN

55,2

K

Tidak Tuntas

2

AER

45,6

K

Tidak Tuntas

3

AS

63,2

C

Tuntas

4

MRA

64

C

Tuntas

5

MSY

54,4

K

Tidak Tuntas

6

MM

68,8

C

Tuntas

7

NR

58,4

K

Tidak Tuntas

8

AAABU

49,6

K

Tidak Tuntas

9

AMF

51

K

Tidak Tuntas

10

APSB

68,8

C

Tuntas

11

AQSM

81,6

B

Tuntas

12

DTS

29,6

K

Tidak Tuntas

13

EAAP

71,2

C

Tuntas

14

GAA

36,8

K

Tidak Tuntas

15

HS

87,2

B

Tuntas

16

IH

85,6

B

Tuntas

17

LANF

84

B

Tuntas

18

MAP

78,4

B

Tuntas

19

MHF

56,8

K

Tidak Tuntas

20

MPAW

41,6

K

Tidak Tuntas

21

MGAY

100

SB

Tuntas

22

MAV

59,2

K

Tidak Tuntas

23

NLAV

63,2

C

Tuntas

398

24

NTS

87,2

B

Tuntas

25

NM

55,2

K

Tidak Tuntas

26

RP

69,6

C

Tuntas

27

RAIM

74,4

C

Tuntas

28

RRW

52

K

Tidak Tuntas

29

SDJW

89,6

SB

Tuntas

30

SAH

69,6

C

Tuntas

31

SDS

91,2

SB

Tuntas

32

TFR

68,8

C

Tuntas

33

VS

40

K

Tidak Tuntas

34

MAP

62,4

C

Tuntas

35

NMP

73,6

C

Tuntas

36

MAA

60,8

C

Tuntas

Hasil Belajar Frekuensi Persentase
88-100
3
8,33%
75-87
6
16,67%
61-74
13
36,11%
≤60
14
38,89%
Jumlah
36
100%
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah Siswa Tuntas
Jumlah Siswa Tidak Tuntas
Persentase Siswa Tuntas
Persentase siswa Tidak Tuntas
Rata-rata Kelas
Ketuntasan Klasikal

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

100
29,6
22
14
61,11%
38,89%
65,24
61,11%

Kolaborator

Peneliti

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002

Aziz Permana
NIM. 1401411414
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HASIL BELAJAR SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus II
No

Nama (Inisial)

Siklus II

Kategori

Kualifikasi

1

FN

51,8

K

Tidak Tuntas

2

AER

71,6

C

Tuntas

3

AS

76,8

B

Tuntas

4

MRA

65,6

C

Tuntas

5

MSY

83

B

Tuntas

6

MM

57

K

Tidak Tuntas

7

NR

65

C

Tuntas

8

AAABU

57

K

Tidak Tuntas

9

AMF

48

K

Tidak Tuntas

10

APSB

48,2

K

Tidak Tuntas

11

AQSM

94,4

SB

Tuntas

12

DTS

48

K

Tidak Tuntas

13

EAAP

68,8

C

Tuntas

14

GAA

54

K

Tidak Tuntas

15

HS

57

K

Tidak Tuntas

16

IH

88,8

SB

Tuntas

17

LANF

94,2

SB

Tuntas

18

MAP

68,4

C

Tuntas

19

MHF

79,4

B

Tuntas

20

MPAW

62,8

C

Tuntas

21

MGAY

100

SB

Tuntas

22

MAV

54

K

Tidak Tuntas

23

NLAV

97

SB

Tuntas

400

24

NTS

88,8

SB

Tuntas

25

NM

57

K

Tidak Tuntas

26

RP

82,8

B

Tuntas

27

RAIM

94,4

SB

Tuntas

28

RRW

80,4

B

Tuntas

29

SDJW

88,4

SB

Tuntas

30

SAH

94

SB

Tuntas

31

SDS

91,4

SB

Tuntas

32

TFR

88,4

SB

Tuntas

33

VS

57

K

Tidak Tuntas

34

MAP

66

C

Tuntas

35

NMP

85,4

B

Tuntas

36

MAA

62,8

C

Tuntas

Hasil Belajar Frekuensi Persentase
88-100
11
30,56%
75-87
6
16,67%
61-74
8
22,21%
≤60
11
30,56%
Jumlah
36
100%
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah Siswa Tuntas
Jumlah Siswa Tidak Tuntas
Persentase Siswa Tuntas
Persentase siswa Tidak Tuntas
Rata-rata Kelas
Ketuntasan Klasikal

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

100
48
25
11
69,44%
30,56%
72,98
69,44%

Kolaborator

Peneliti

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002

Aziz Permana
NIM. 1401411414
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HASIL BELAJAR SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
Siklus III
No

Nama (Inisial)

Siklus III

Kategori

Kualifikasi

1

FN

80,2

B

Tuntas

2

AER

74,6

C

Tuntas

3

AS

94,4

SB

Tuntas

4

MRA

68,8

C

Tuntas

5

MSY

80,2

B

Tuntas

6

MM

100

SB

Tuntas

7

NR

83

B

Tuntas

8

AAABU

74,4

C

Tuntas

9

AMF

74,6

C

Tuntas

10

APSB

71,4

C

Tuntas

11

AQSM

91,6

SB

Tuntas

12

DTS

65,6

C

Tuntas

13

EAAP

88,4

SB

Tuntas

14

GAA

48,6

K

Tidak Tuntas

15

HS

85,6

B

Tuntas

16

IH

97,2

SB

Tuntas

17

LANF

97,2

SB

Tuntas

18

MAP

94,4

SB

Tuntas

19

MHF

80

B

Tuntas

20

MPAW

59,8

K

Tidak Tuntas

21

MGAY

100

SB

Tuntas

22

MAV

66

C

Tuntas

23

NLAV

74,6

C

Tuntas

402

24

NTS

100

SB

Tuntas

25

NM

62,8

C

Tuntas

26

RP

94,4

SB

Tuntas

27

RAIM

100

SB

Tuntas

28

RRW

80,4

B

Tuntas

29

SDJW

94,4

SB

Tuntas

30

SAH

91,6

SB

Tuntas

31

SDS

88,8

SB

Tuntas

32

TFR

85,8

B

Tuntas

33

VS

57,4

K

Tidak Tuntas

34

MAP

80,4

B

Tuntas

35

NMP

94,4

SB

Tuntas

36

MAA

77,2

B

Tuntas

Hasil Belajar Frekuensi Persentase
88-100
15
41,67%
75-87
9
25%
61-74
9
25%
≤60
3
8,33%
Jumlah
36
100%
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah Siswa Tuntas
Jumlah Siswa Tidak Tuntas
Persentase Siswa Tuntas
Persentase siswa Tidak Tuntas
Rata-rata Kelas
Ketuntasan Klasikal

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

100
48,6
33
3
91,67%
8,33%
82,6
91,67%

Kolaborator

Peneliti

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002

Aziz Permana
NIM. 1401411414
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LAMPIRAN 15
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL

No.

Variabel

Siklus

Pra
Siklus

I

II

III

1

Keterampilan Guru

-

42

45

47

2

Aktivitas Siswa

-

28,65

36,31

38,32

3

Hasil Belajar:
a) ≤60

20

14

11

3

b) 61-74

3

13

8

9

c) 75-87

13

6

6

9

d) 88-100

0

3

11

15

e) Nilai Terendah

0

29,6

48

48,6

f) Nilai Tertinggi

80

100

100

100

g) Rata-rata

60

65,24

72,98

82,6

h) Siswa Tuntas

20

22

25

33

i) Siswa Tidak tuntas

16

14

11

3

j) Ketuntasan Klasikal

55,56%

61,11%

69,44%

91,67%

Kolaborator

Peneliti

Anik Koestiyati, S.Pd
NIP. 19671211 199102 2 002

Aziz Permana
NIM. 1401411414
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LAMPIRAN 16
CATATAN LAPANGAN
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
SIKLUS I
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/ Semester

: IVA

Subyek

: Guru, Siswa, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran dalam pembelajaran PKn
dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual.

Catatan

:

1. Apersepsi perlu diperjelas lagi.
2. Sebaiknya guru mempersiapkan tabel perolehan skor tiap kelompok.
3. Harusnya pertanyaan “Berapakah jumlah anggota DPR”?
4. Untuk hasil diskusi belum dibahas.
5. Jelaskan cara permainan sehinggaa anak-anak paham aturan permainan.
6. Untuk tugas masing-masing lembaga belum dimunculkan.
7. Untuk teknik pembelajaran sudah cukup baik perlu peningkatan.
8. Waktu harap diperhatikan.

Semarang, 13 Februari 2015
Pengamat

Anik Koestiyati, S.Pd. NIP.
19671211 199102 2 002
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CATATAN LAPANGAN
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
SIKLUS II
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/ Semester

: IVA

Subyek

: Guru, Siswa, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran dalam pembelajaran PKn
dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual.

Catatan

:

1. Pengorganisasian siswa sudah cukup baik, ada peningkatan dari minggu
kemarin.
2. Dalam kerja kelompok atau game harap semua siswa dioptimalkan di
masing-masing kelompok. (Anak tidak kerja secara individu).

Semarang, 20 Februari 2015
Pengamat

Anik Koestiyati, S.Pd. NIP.
19671211 199102 2 002
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CATATAN LAPANGAN
DALAM PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA
AUDIOVISUAL
SIKLUS III
Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Kelas/ Semester

: IVA

Subyek

: Guru, Siswa, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,
siswa, dan proses pembelajaran dalam pembelajaran PKn
dengan menggunakan model teams games tournaments
(TGT) berbantu media audiovisual.

Catatan

:

1. Untuk pembelajaran sudah berjalan baik dan kondusif.
2. Anak sudah banyak yang aktif dalam pembelajaran dan mengikuti
pembelajaran dengan antusias untuk mendapatlan nilai yang baik.

Semarang, 27 Februari 2015
Pengamat

Anik Koestiyati, S.Pd. NIP.
19671211 199102 2 002
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LAMPIRAN 17
HASIL WAWANCARA
TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) TENTANG PENERAPAN
PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TEAMS
GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA AUDIOVISUAL

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Nama

: Anik Koestiyati, S.Pd

Hari/Tanggal : 17 Februari 2015
Petunjuk

: tulislah jawaban pada kotak yang disediakan!

Pertanyaan

:

1. Bagaimana pendapat Ibu dalam pembelajaran pembelajaran PKn dengan
menggunakan model teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual yang baru saja dilaksanakan?
Menurut saya, model TGT tadi cukup menarik, siswa banyak yang antusias
dan media yang digunakan juga sudah sesuai dengan materi pembelajaran.
TGT mempunyai langkah yang banyak, jadi lebih baik guru harus
menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada awal pembelajaran.

2. Bagaimana menurut Ibu teams games tournaments (TGT) berbantu media
audiovisual cocok diterapkan pada materi pembelajaran PKn yang baru saja
dilaksanakan?
Untuk media audiovisual sudah sesuai dengan materi, cuman dalam model
TGT perlu ditekankan pemahaman materi pada anak-anak. Secara umum,
cocok karena anak aktif dalam kinerja kelompok, game, dan turnamen yang
secara tidak langsung mendorong anak memahami pembelajaran.

3. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual yang baru saja
dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa?
Saya harap aktivitas siswa meningkat, game dan turnamen perlu dikemas
lebih menarik agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Secara umum, siswa
sudah lebih aktif, siswa sudah ramai di dikelas, ramai disini adalah ramai
karena aktif dalam pembelajaran. Guru juga sudah mampu memberikan
pancingan keaktifan siswa dalam memberikan variasi pembelajaran.

408

4. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran PKn dengan menggunakan model teams
games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual yang baru saja
dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan dasar mengajar guru?
Menurut saya, kemampuan guru mampu meningkat, TGT mempunyai
langkah dengan variasi pembelajaran yang banyak, mulai dari membentuk
kelompok secara heterogen, diskusi, game, membentuk kelompok secara
homogen, turnamen, penghargaan. Dengan langkah itu, ditambah jika guru
mampu menjaga kondisi kelas maka kemampuan guru akan meningkat.
5. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran PKn dengan menggunakan model
teams games tournaments (TGT) berbantu media audiovisual yang baru saja
dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa?

Jika anak-anak mampu mengikuti langkah-langkah pembelajaran sesuai
dengan rencana penelitian, saya harap hasil belajar siswa akan meningkat.

Kolaborator

Anik Koestiyati, S.Pd. NIP.
19671211 199102 2 002
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HASIL WAWANCARA SISWA
TENTANG PENERAPAN
PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TEAMS
GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA AUDIOVISUAL

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Nama

: Moga Gista Amalia Yumna

Hari/Tanggal : 13 Februari 2015
Petunjuk

: tulislah jawaban pada kotak yang disediakan!

Pertanyaan

:

1. Bagaimana pendapat kamu dengan pembelajaran PKn yang baru saja
dilaksanakan?
Menyenangkan pak, tambah hadiahnya lagi pak.
2. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran PKn yang baru saja dilaksanakan?
Tertarik.
3. Apakah menurut kamu aktif mengikuti pembelajaran PKn yang baru saja
dilaksanakan?
Aktif pak, kan aku dapat hadiah
4. Apakah menurut kamu cara mengajar guru tadi merupakan cara mengajar yang
baru?
Dulu pernah dicoba sama bu anik pak,
5. Apakah menurut kamu, nilai kamu akan naik setelah mengikuti pembelajaran
PKn tadi?
Pasti naik pak
Peneliti

Aziz Permana
NIM. 1401411414
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HASIL WAWANCARA SISWA
TENTANG PENERAPAN
PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TEAMS
GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA AUDIOVISUAL

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Nama

: Marlina Amalia Putri

Hari/Tanggal : 13 Februari 2015
Petunjuk

: tulislah jawaban pada kotak yang disediakan!

Pertanyaan

:

1. Bagaimana pendapat kamu dengan pembelajaran PKn yang baru saja
dilaksanakan?
Senang pak, tapi timku dapat zonk terus.
2. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran PKn yang baru saja dilaksanakan?
Ya.
3. Apakah menurut kamu aktif mengikuti pembelajaran PKn yang baru saja
dilaksanakan?
Aktif pak.
4. Apakah menurut kamu cara mengajar guru tadi merupakan cara mengajar yang
baru?
Baru pak.
5. Apakah menurut kamu, nilai kamu akan naik setelah mengikuti pembelajaran
PKn tadi?
Naik pak.
Peneliti

Aziz Permana
NIM. 1401411414
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LAMPIRAN 18
HASIL ANGKET RESPONS SISWA
SISWA TENTANG PENERAPAN
PEMBELAJARAN PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TEAMS
GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTU MEDIA AUDIOVISUAL

No
1.

Pertanyaan
Apakah

kamu

senang

mengikuti

pembelajaran yang bapak berikan?
2.

Apakah kamu senang dengan cara bapak
mengajar?

3.

Apakah

media

pembelajaran

tadi

menarik?
4.

Apakah kamu paham dengan materi
pembelajaran tadi?

5.

Apakah kamu mau beajar lagi dengan
cara mengajar bapak tadi?

Ya

Tidak

Jumlah

36

0

36

36

0

36

36

0

36

31

5

36

36

0

36

Peneliti

Aziz Permana
NIM. 1401411414
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LAMPIRAN 19
SURAT IJIN PENELITIAN

413

LAMPIRAN 20
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

414

LAMPIRAN 21
DOKUMENTASI PENELITIAN KETERAMPILAN GURU
Indikator/
Siklus

I

II

III

1. Melakukan kegiatan pra pembelajaran

415

Indikator/
Siklus

I

II

III

2. Membuka pembelajaran

416

Indikator/
Siklus

I

II

III

3. Menyajikan materi pembelajaran dengan
menggunakan media audiovisual

417

Indikator/
Siklus

I

II

III

4. Membentuk kelompok awal secara heterogen

418

Indikator/
Siklus

I

II

III

5. Memberikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) untuk
meningkatkan pemahaman materi pembelajaran

419

Indikator/
Siklus

I

II

III

6. Memberikan permainan (game) kepada kelompok
siswa sebagai tindak lanjut LKK

420

7. Membentuk
Indikator/
Siklus

kelompok

baru

secara

berdasarkan kesetaraan tingkat prestasi dari setiap
anggota kelompok awal untuk kegiatan
pertandingan (tournament)

I

II

III

homogen

421

Indikator/
Siklus

I

II

III

8. Memandu pelaksanaan pertandingan (tournament)
pada meja turnamen

422

Indikator/
Siklus

I

II

III

9. Membimbing proses penghitungan skor yang diperoleh
kelompok

423

10. Mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan
Indikator/Siklus

penghargaan kepada kelompok yang menjadi
pemenang pertandingan (tournament)

I

II

III

424

Indikator/
Siklus

I

II

III

11. Memberikan evaluasi pembelajaran

425

Indikator/
Siklus

I

II

III

12.

Menutup Pembelajaran

426

LAMPIRAN 22
DOKUMENTASI PENELITIAN AKTIVITAS SISWA
Indikator/
Siklus

I

II

III

1. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran

427

Indikator/
Siklus

I

II

III

2. Menanggapi apersepsi dari guru

428

Indikator/
Siklus

I

II

III

3. Memperhatikan materi pembelajaran yang disajikan
oleh guru dengan menggunakan media audivisual

429

Indikator/
Siklus

I

II

III

4. Memperhatikan pembentukkan kelompok awal secara
heterogen

430

5. Mendiskusikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) dalam
Indikator/
Siklus

I

II

III

kelompok awal untuk meningkatkan pemahaman
materi pembelajaran

431

6. Memperhatikan pengarahan dari guru dan
Indikator/
Siklus

I

II

III

melaksanakan permainan (game) sebagai tindak lanjut
LKK

432

7. Memperhatikan pembentukan kelompok baru secara
Indikator/

homogen berdasarkan kesetaraan tingkat prestasi dari

Siklus

setiap anggota kelompok awal untuk kegiatan
pertandingan (tournament)

I

II

III

433

8. Memperhatikan pengarahan dari guru dan
Indikator/
Siklus

I

II

III

melaksanakan pertandingan (tournament) pada meja
turnamen

434

9. Siswa kembali ke kelompok awal untuk melakukan
Indikator/
Siklus

I

II

III

penghitungan perolehan skor yang diperoleh dari
pertandingan (tournament)

435

Indikator/Siklus

I

II

III

10. Memperhatikan pengumuman/ penetapan pemenang
kelompok kegiatan pertandingan (tournament)

436

Indikator/
Siklus

I

II

III

11. Melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran

437

Indikator/
Siklus

I

II

III

12. Memperhatikan dan Menyimpulkan hasil pembelajaran

438

LAMPIRAN 23
DOKUMENTASI PENELITIAN KOLABORATOR
Indikator/
Siklus

I

II

III

Kolaborator Sedang Melakukan Pengamatan Keterampilan Guru

439

