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ABSTRAK 
 

Tyaningrum, Lilis. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pkn Melalui 

model Auditory Intellectually Repetition dengan Media Powerpoint pada 

Siswa Kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing : Dr. Ali Sunarso, M. Pd. 327 hlm 

 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah 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, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NKRI 1945. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, diketahui bahwa pembelajaran PKn yang 

berlangsung belum menggunakan model pembelajaran yang variatif, pemanfaatan 

media kurang optimal, siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini 

ditunjukkan 27 dari 43 siswa yang belum mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 

70. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah model 

pembelajaran AIR dengan media Powerpoint dapat meningkatkan keterampilan 

guru dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota 

Semarang? 2) Apakah model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang? 3) Apakah model pembelajaran AIR dengan 

media Powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

PKn pada siswa kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang? Tujuan penelitian 

untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar PKn 

kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. setiap siklus terdiri atas satu 

kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V sebanyak 43 

siswa, yaitu 15 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Variabel dalam penelitian 

ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Teknik 

pengambilan data meliputi teknik tes dan non tes.  

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru siklus I diperoleh skor 21 

(baik), siklus II diperoleh skor 26 (baik), siklus III skor 30 (sangat baik). Rata-rata 

skor aktivitas siswa siklus I 18,47 (baik), siklus II 21,93 (baik), siklus III skor 

24,51 (sangat baik). Sedangkan rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 66,4 

ketuntasan klasikal 58,1%, siklus II sebesar 77,6 ketuntasan klasikal 76,7%, siklus 

III sebesar 80,8 ketuntasan klasikal 86%. 

Simpulan melalui model Auditory Intellectually Repetition dengan media 

Powerpoint mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V 

SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang. Saran hendaknya guru menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif dan media yang bervariasi dalam pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Auditory Intellectually Repetition, kualitas, pembelajaran, PKn, 

Powerpoint.  



 

ix 

 

DAFTAR ISI 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................  iii 

PENGESAHAN KELULUSAN ....................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

PRAKATA ......................................................................................................  vi 

ABSTRAK ......................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xiii 

DAFTAR BAGAN ..........................................................................................  xv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xvi 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................  xviii 

BAB I PENDAHULUAN  ..............................................................................  1 

1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................................  1 

1.2. Rumusan dan Pemecahan Masalah ...........................................................  8 

1.2.1. Rumusan  Masalah .................................................................................  8 

1.2.2. Pemecahan Masalah ...............................................................................  8 

1.3. Tujuan Penelitian ......................................................................................  9 

1.4. Manfaat Penelitian ....................................................................................  10 

1.4.1. Manfaat Teoretis ....................................................................................  10 

1.4.2. Manfaat Praktis ......................................................................................  10 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .........................................................................  12 

2.1. Kajian Teori ..............................................................................................  12 

2.1.1. Hakikat Belajar.......................................................................................  12 

2.1.2. Kualitas Pembelajaran ............................................................................  15 

2.1.3. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan ..................................................  32 

2.1.4. Model Pembelajaran AIR .......................................................................  36 

2.1.5. Media Pembelajaran Powerpoint ...........................................................  41 

2.1.6. Teori Belajar yang Mendasari Penelitian ...............................................  46 



 

x 

 

2.1.7. Penerapan Model Pembelajaran AIR dengan Media Powerpoint  

 pada Pembelajaran PKn ..........................................................................  49 

2.2.  Kajian Empiris ........................................................................................  50 

2.3. Kerangka Berpikir ..................................................................................  54 

2.4. Hipotesis Tindakan .................................................................................  57 

BAB III METODE PENELITIAN ...............................................................  58 

3.1. Subjek Penelitian .......................................................................................  58 

3.2. Variabel Penelitian  ...................................................................................  58 

3.3. Prosedur Penelitian....................................................................................  58 

3.3.1. Perencanaan............................................................................................  59 

3.3.2. Pelaksanaan Tindakan ............................................................................  60 

3.3.3.  Observasi ...............................................................................................   61 

3.3.4. Refleksi ..................................................................................................  61 

3.4. Siklus .........................................................................................................  62 

3.4.1. Siklus I ...................................................................................................  62 

3.4.2. Siklus II ..................................................................................................  65 

3.4.3. Siklus III .................................................................................................  68 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data .........................................................  71 

3.5.1. Sumber Data ...........................................................................................  71 

3.5.2. Jenis Data ...............................................................................................  72 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data .....................................................................  73 

3.6. Teknik Analisis Data .................................................................................  75 

3.7. Indikator Keberhasilan ..............................................................................  81 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..............................  82 

4.1. Hasil Penelitian .........................................................................................  82 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I ......................................  82 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II ....................................  107 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III ...................................  132 

4.1.4. Rekapitulasi Data Siklus I, II, dan III ....................................................  154 

4.2. Pembahasan ...............................................................................................  164 

4.2.2. Pemaknaan Temuan Penelitian ..............................................................  164 



 

xi 

 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian  .....................................................................  186 

BAB V PENUTUP ..........................................................................................   168 

5.1. Simpulan ...................................................................................................  188 

5.2. Saran ..........................................................................................................  189 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  190 

LAMPIRAN ....................................................................................................  195 

 

  



 

xii 

 

DAFTAR TABEL 

 
 

   Halaman 

Tabel 2.1 Contoh Kategori Nilai Ketuntasan ...................................................  31 

Tabel 2.2 Kategori Nilai Ketuntasan PKn kelas V  SDN Pudakpayung 02  

 Kota Semarang  ...............................................................................  31 

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Ranah Afektif .....................................................  32 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar  .............................................................  77 

Tabel 3.2 Klasifikasi Nilai untuk Menentukan Tingkatan Nilai pada 

 Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa  ........................................  79 

Tabel 3.3 Klasifikasi Tingkatan Nilai Keterampilan Guru  .............................  79 

Tabel 3.4 Klasifikasi Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa  ...................................  80 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I  ..................................  86 

Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa  ..................................................  86 

Tabel 4.3 Hasil Observasi  Aktivitas Siswa Siklus I  .......................................  91 

Tabel 4.4 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa  ..................................................  92 

Tabel 4.5 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I  ..............................................  97 

Tabel 4.6 Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Ranah Kognitif  ................  98 

Tabel 4.7 Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus I  ...........................  99 

Tabel 4.8 Kriteria Penilaian Ranah Afektif......................................................  100 

Tabel 4.9 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II .................................  111 

Tabel 4.10 Hasil Observasi  Aktivitas Siswa Siklus II ....................................  116 

Tabel 4.11 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II ...........................................  122 

Tabel 4.12 Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Ranah Kognitif Data  

 Awal, Siklus I dan Siklus II .............................................................  124 

Tabel 4.13 Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus II .........................  125 

Tabel 4.14 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III ..............................  136 

Tabel 4.15 Hasil Observasi  Aktivitas Siswa Siklus III ...................................  141 

Tabel 4.16 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus III ..........................................  147 

Tabel 4.17 Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Ranah Kognitif Data  

 Awal, Siklus I Siklus II dan Siklus III .............................................  148 



 

xiii 

 

Tabel 4.18 Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus III ........................  149 

Tabel 4.19 Rekapitulasi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru  ................  155 

Tabel 4.20 Rekapitulasi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa  .....................  157 

Tabel 4.21 Rekapitulasi Data Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif  ................  159 

Tabel 4.22 Rekapitulasi Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif  ..................  161 

Tabel 4.23 Rekapitulasi Data Pra Siklus, Siklus I, II, III .................................  162 

 

 

 

  



 

xiv 

 

DAFTAR BAGAN 

 
   Halaman 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .................................................................. 56 

Bagan 3.1 Prosedur PTK .......................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

 

  



 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 
   Halaman 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale .....................................  42 

Gambar 4.1 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I ................  87 

Gambar 4.2 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I ......................  92 

Gambar 4.3 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus I ........  98 

Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Presentase Ketuntasan Belajar Klasikal  

 Data Awal dan Siklus I..................................................................  99 

Gambar 4.5 Diagram Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus I ..................  100 

Gambar 4.6 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II ...............  112 

Gambar 4.7 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru ...................................  116 

Gambar 4.8 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa  Siklus II ...................  117 

Gambar 4.9 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa .........................................  121 

Gambar 4.10 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus II ....  123 

Gambar 4.11 Diagram Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar  .....................  124 

Gambar 4.12 Diagram Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus II ...............  125 

Gambar 4.13 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Ranah Afektif ...................  128 

Gambar 4.14 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III ...........  137 

Gambar 4.15 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru .................................  141 

Gambar 4.16 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III .................  142 

Gambar 4.17 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa .......................................  146 

Gambar 4.18 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Siklus III ..........  148 

Gambar 4.19 Diagram Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa ...........  149 

Gambar 4.20 Diagram Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus III..............  150 

Gambar 4.21 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Ranah Afektif ...................  152 

Gambar 4.22 Diagram Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru  

 Siklus I, II, dan III ...........................................................................  152 

Gambar 4.23 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru .................................  156 

Gambar 4.24 Diagram Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

 Siklus I, II, dan III ...........................................................................  158 



 

xvi 

 

Gambar 4.25 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa .......................................  158 

Gambar 4.26 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif .......  159 

Gambar 4.27 Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif.........  161 

Gambar 4.28 Diagram Pengingkatan Hasil Belajar Ranah Afektif .................  162 

Gambar 4.29 Rekapitulasi Data Prasiklus, Siklus I, II, dan III ........................  163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

xvii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

   Halaman 

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....................................................  196 

Lampiran 2 Lembar Pengamatan Keterampilan Guru .....................................  198 

Lampiran 3 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa ...........................................  202 

Lampiran 4 Lembar Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif ............................  206 

Lampiran 5 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I ...............................  209 

Lampiran 6 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II ..............................  229 

Lampiran 7 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III .............................  252 

Lampiran 8 Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru ........................  276 

Lampiran 9 Lembar Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I ........................  277 

Lampiran 10 Lembar Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II.....................  281 

Lampiran 11 Lembar Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III ...................  285 

Lampiran 12 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa............................  289 

Lampiran 13 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I ............................  290 

Lampiran 14 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II  .........................  293 

Lampiran 15 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III .........................  296 

Lampiran 16 Rekapitulasi Data Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif .............  299 

Lampiran 17 Rekapitulasi Data Hasil Belajar Ranah Afektif ..........................  301 

Lampiran 18 Lembar Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif Siklus I .............  302 

Lampiran 19 Lembar Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif Siklus II ...........  305 

Lampiran 20 Lembar Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif Siklus III ..........  308 

Lampiran 21 Catatan Lapangan Siklus I ..........................................................  311 

Lampiran 22 Catatan Lapangan Siklus II ........................................................  312 

Lampiran 23 Catatan Lapangan Siklus III .......................................................  313 

Lampiran 24 Hasil Belajar Siswa .....................................................................  314 

Lampiran 25 Dokumentasi Penelitian ..............................................................  320 

Lampiran 26 Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing ......................  324 

Lampiran 27 Surat Ijin Penelitian ....................................................................  325 

Lampiran 28 Surat Keterangan KKM ..............................................................  326 

Lampiran 29 Surat Keterangan Selesai Penelitian ...........................................  327



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala 

aspek kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan. Untuk menghadapi 

era globalisasi ini, diperlukan sumber daya manusia yang cerdas dan memiliki 

kemampuan atau soft skill yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan 

menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan manusia yang berkualitas 

dan mampu bersaing secara global. Berdasarkan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa pendidikan nasional  

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, 

pendidikan menjadi hal pokok dalam pembentukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional di atas, 

diperlukan suatu pedoman dan pengaturan dalam pelaksanaan pendidikan. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 
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bahwa kurikulum 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. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 Kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah salah satunya wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan. Sesuai 

dengan Undang-Undang tersebut, maka mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) dalam kurikulum KTSP wajib diberikan pada siswa-

siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah mata pelajaran PKn harus mencakup beberapa standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk tingkat 

SD/MI bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, moral, dan 

norma. PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk 

warga negara yang baik. (Ruminiati, 2008:1) Pendidikan Kewarganegaraan 

diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan 

perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di SD 

menjadi sarana untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan moral berdasarkan 
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budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dan moral tersebut diharapkan 

dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, sebagai 

individu maupun anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Depdiknas (2006:271) bahwa mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam kurikulum KTSP bertujuan agar setiap peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: (a) Berpikir secara kritis, rasional dan 

kreatif menanggapi isu kewarganegaraan; (b) Berpartisipasi secara bermutu 

dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (c) Berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia 

agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain; dan (d) Berinteraksi dengan 

bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan 

memiliki ruang lingkup yang meliputi Persatuan dan Kesatuan bangsa, 

Norma, Hukum dan peraturan, Hak Asasi Manusia, Kebutuhan warga Negara, 

Konstitusi Negara, Kekuasaan dan politik, Pancasila, dan Globalisasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pembelajaran PKn kelas V di 

SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang pembelajaran PKn belum optimal, hal 

ini disebabkan karena kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran PKn 

yang bersifat teoretis. Selain itu berdasarkan identifikasi masalah, guru sudah 

menggunakan model pembelajaran tetapi belum maksimal, kurangnya  

pemanfaatan media untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Sedangkan dari 
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sisi siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang ditunjukkan 

dengan kurang adanya interaksi timbal-balik antara guru dengan siswa,  siswa 

belum bisa bekerja sama dalam kelompok secara maksimal.  

Hal tersebut didukung data pencapaian hasil ulangan harian pada mata 

pelajaran PKn siswa kelas V masih rendah. Dari 43 siswa sebanyak 27 siswa 

(62,8%)  masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 70. Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai 

terendah 30 dan nilai tertinggi 90 dengan rata-rata kelas 61. Berdasarkan data 

tersebut kegiatan pembelajaran PKn perlu adanya perbaikan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran yaitu dengan menggunakan model dan media yang 

inovatif dan bervariasi sehingga siswa mampu memahami materi PKn dan 

akan mencapai hasil pembelajaran secara optimal. 

Permasalahan di SDN Pudakpayung 02 tersebut didukung dengan 

temuan  Depdiknas tahun 2007 dalam kajian kebijakan kurikulum mata 

pelajaran PKn menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi pembelajaran yang 

dilaksanakan guru masih kurang, khususnya dalam mencari sumber, memilih 

dan mengorganisasikan materi sesuai tuntutan Kompetensi Dasar. Terbatasnya 

sarana penunjang yang tersedia dan sumber buku yang ada di sekolah juga 

mempengaruhi guru dalam mengembangkan metode dan media 

Berdasarkan diskusi peneliti dengan kolaborator, untuk memecahkan 

masalah pembelajaran tersebut perlu adanya alternatif tindakan dengan 

berbasis pendekatan ilmiah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang 

dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 
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kreativitas guru dengan menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu 

melalui model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) dengan 

media Powerpoint.  

Model pembelajaran AIR menganggap bahwa suatu pembelajaran 

efektif jika memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, Intellectual dan Repetition 

(Shoimin, 2014:29).  Auditory berarti indra telinga digunakan dalam belajar 

dengan cara menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan 

pendapat, dan menanggapi. Intellectual berarti kemampuan berpikir perlu 

dilatih melalui latihan bernalar, mencipta, memecahkan masalah, 

mengkonstruksi, dan menerapkan. Repetition berarti pengulangan diperlukan 

dalam pembelajaran agar pemahaman lebih mendalam dan lebih luas, peserta 

didik perlu dilatih melalui pengerjaan soal, pemberian tugas atau kuis. 

Sehingga, siswa yang diberi model pembelajaran AIR ini  memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari 

yang diformulasikan ke dalam bentuk serta mampu merepresentasikannya. 

Penerapan model pembelajaran AIR pada pembelajaran PKn menjadi 

lebih efektif apabila didukung dengan menggunakan media pembelajaran. 

Peneliti dan kolaborator memutus untuk menggunakan media Powerpoint. 

Powerpoint merupakan software yang dibuat dan dikembangkan oleh 

perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia 

yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu slide, teks, gambar, bidang-bidang 

warna yang dapat dikombinasikan dengan latar belakang yang telah tersedia 

(Daryanto, 2013:145). Sehingga dalam Pembelajaran PKn dengan materi 
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kebebasan berorganisasi siswa akan lebih tertarik dan temotivasi untuk fokus 

dalam pembelajaran dan pemahaman siswa akan meningkat 

Penelitian yang mendasari pemilihan model pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, (2014).   

Pengaruh Model Auditory Intellectualy Repetition Berbantuan Tape Recorder 

Terhadap Keterampilan Berbicara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan berbicara pada pelajaran 

Bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan 

model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition berbantuan tape 

recorder dan siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran 

konvensional. Pada taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk = 32 + 32 

– 2 = 62) diperoleh harga ttabel = 2,000 dan hasil analisis data diperoleh 

thitung = 2,50 > ttabel = 2,000. Maka H0 ditolak dan Ha diterima. Rata-rata 

keterampilan berbicara pada pelajaran Bahasa Indonesia kelompok siswa yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Auditory Intellectualy 

Repetition berbantuan tape recorder lebih dari yang dibelajarkan 

menggunakan pembelajaran konvensional ( = 75,43 = 69,81). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition berbantuan tape recorder berpengaruh terhadap 

keterampilan berbicara Bahasa Indonesia Siswa kelas VI SD Gugus I Kuta 

Utara. 

Penggunaan media Powerpoint  juga didukung oleh penelitian  Putra, 

(2014).   Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted 
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Individually) Berbantuan Media Powerpoint Terhadap Hasil Belajar Pkn 

Siswa Kelas V SD Gugus I Kecamatan Petang Badung. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar PKn 

antara siswa yang dibelajarkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI (Team Assisted Individually) berbantuan media Powerpoint dengan siswa 

yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil uji-t 

didapat thitung= 4,06 dan ttabel (α =0,05; 58) = 2,000. Berdasarkan kriteria pengujian 

thitung = 4,06 > ttabe= 2,000 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Rata-rata hasil 

belajar PKn yang diperoleh antara siswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individually) berbantuan 

media Powerpoint X = 71.00 > X = 60.25 siswa yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individually) 

berbantuan media Powerpoint berpengaruh terhadap hasil belajar PKn siswa 

kelas V SD Gugus I Kecamatan Petang Badung.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bersama kolaborator 

mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul, “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran PKn Melalui Model Auditory Intellectually Repetition Dengan 

Media Powerpoint Pada Siswa Kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota 

Semarang” 
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1.2. RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan,  

dapat  diketahui penyebab kurang berhasilnya proses pembelajaran PKn. Oleh 

karena itu yang menjadi fokus perumusan masalah adalah sebagai berikut. 

1.2.1.1. Rumusan Masalah Umum 

Bagaimanakah peningkatan kualitas pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran AIR dengan media Powerpoint pada siswa kelas V SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang? 

1.2.1.2. Rumusan Masalah Khusus 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Apakah model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn pada 

siswa kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang? 

2. Apakah model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn pada siswa 

kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang? 

3. Apakah model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn pada 

siswa kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang? 

1.2.2. Pemecahan Masalah  

Pemecahaan permasalahan dapat dilaksanakan melalui penelitian 

tindakan kelas melalui model AIR dengan media Powerpoint. Langkah-
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langkah model pembelajaran AIR menurut Shoimin (2014:30) dengan media 

Powerpoint (Indriana, 2011:154) yang telah dimodifikasi yaitu sebagai 

berikut: 

1. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

terdiri 6-7 siswa. 

2. Siswa menuju kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk oleh 

guru. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai materi organisasi 

dengan menggunakan media Powerpoint. (Auditory) 

4. Siswa mengerjakan LKS  mengenai materi organisasi secara kelompok. 

(Intellectually) 

5. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya secara berkelompok yang telah 

selesai mereka kerjakan. (Auditory) 

6. Siswa dari kelompok lain bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. 

(Auditory) 

7. Siswa mengerjakan kuis secara individu. (Repetition) 

8. Siswa menyimpulkan secara lisan tentang materi yang telah dibahas. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian ini dalam kegiatan pembelajaran kurikulum 

KTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn kelas V SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 
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a. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn 

melalui model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint pada siswa 

kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran AIR dengan media Powerpoint pada siswa kelas V SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Pudakpayung 02 Kota 

Semarang dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran AIR 

dengan media Powerpoint. 

 

1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif 

dalam pemecahan permasalahan pembelajaran, pada kegiatan pembelajaran 

kurikulum KTSP dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam pendidikan secara umum. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai 

acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi guru salah satunya untuk 

meningkatkan kreativitas dan memberikan wawasan pengetahuan serta 

pengalaman tentang penggunaan model pembelajaran AIR dengan media 

Powerpoint pada pembelajaran PKn. 
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1.4.2.2. Bagi Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan  model pembelajaran AIR 

dengan media  Powerpoint dapat bermanfaat bagi siswa dalam menerima 

pengalaman belajar yang bervariasi sehingga meningkatkan keaktifan, 

motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn. 

1.4.2.3. Bagi Sekolah 

Penelitian Tindakan kelas dapat dijadikan referensi bagi sekolah dalam 

perbaikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran  AIR dengan 

media  Powerpoint, memberikan sumbangan konseptual agar senantiasa 

berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, dan membantu sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.   KAJIAN TEORI 

2.1.1. Hakikat Belajar 

2.1.1.1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan (Hamdani, 2011:21). Belajar juga dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang berubah secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. (Daryanto, 

2010:2). Sedangkan menurut Slavin (dalam Rifa’i, 2011:82) belajar merupakan 

perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru, secara keseluruhan 

sebagai pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya lingkungannya 

Anitah (2009:2.5). Beberapa prinsip dalam belajar menurut Suprijono ( 2012: 

4), diantaranya: 1) belajar adalah  perubahan perilaku; 2) belajar merupakan 

proses; 3) belajar merupakan bentuk pengalaman. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian belajar 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah 

suatu proses atau aktivitas yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 
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lingkungan melalui latihan atau pengalaman, yang menghasilkan perubahan-

perubahan perilaku yang bersifat relatif tetap. 

2.1.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Dalam usaha pencapaian 

tujuan belajar tersebut perlu diciptakan adanya sistem lingkungan atau 

kondisi belajar yang baik (Sardiman, 2011:25). Menurut Hamdani ( 2011: 

139-145) hal-hal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa digolongkan 

menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari siswa meliputi; 1) faktor kecerdasan; 2) faktor 

jasmaniah; 3) sikap; 4) minat; 5) bakat; 6) dan motivasi dari siswa itu sendiri. 

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari dua macam yaitu lingkungan sosial 

dan nonsosial. Lingkungan sosial meliputi guru, kepala sekolah, staff 

administrasi sekolah, teman kelas, rumah tempat tinggal, alat belajara dan 

lain-lain. Adapun yang termasuk lingkungan nonsosial adalah gedung 

sekolah, tempat tinggal dan waktu belajar.  

Menurut Rifa’i (2011:97) Faktor-faktor yang memberikan kontribusi 

terhadap proses dan hasil belajar terdiri dari faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; 

kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi variasi dan tingkat kesulitan materi belajar, tempat belajar, 

iklim dan suasana lingkungan. 
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Berdasarkan pendapat di atas ada banyak faktor yang mempengaruhi 

belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini 

sangat berpengaruh pada proses maupun hasil belajar siswa. Untuk itu perlu 

dukungan dari semua pihak yang terkait agar hasil belajar dapat tercapai 

secara optimal. 

2.1.1.3. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran secara umum adalah kegiatan yang dilakukan guru 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Hamdani, 

2011:71).  Menurut Gagne (dalam Rifa’i, 2011:192) pembelajaran merupakan 

serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa.  

Winataputra (2007: 1.20) menjelaskan ciri utama pembelajaran antara 

lain adanya inisiasi, fasilitasi, peningkatan proses pembelajaran siswa dan 

adanya interaksi yang diprogramkan. Interaksi ini terjadi antara peserta didik 

dengan pendidik, siswa, media dan sumber belajar lainnya. Lebih lanjut 

Sanjaya (2011:219-223) menjelaskan beberapa ciri dari sebuah pembelajaran, 

di-antaranya: (1) pembelajaran adalah proses berpikir; (2) proses 

pembelajaran adalah memanfaatkan potensi anak; (3) pembelajaran 

berlangsung sepanjang hayat. Ciri lain dari pembelajaran adalah adanya 

komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen 

tersebut antara lain: 1) tujuan pembelajaran; 2) materi pembelajaran; 3) 

kegiatan pembelajaran; dan 4) evaluasi. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan upaya pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif untuk mendukung proses belajar yang dilakukan oleh siswa yang 

terdapat interaksi yang dilakukan oleh siswa sehingga hasil belajar dapat 

meningkat serta terjadi perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. 

2.1.2. Kualitas Pembelajaran 

Menurut Uno (2011:153) kualitas pembelajaran artinya 

mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini 

berjalan baik serta menghasilkan luaran yang baik pula. Kualitas dapat 

dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Menurut Hamdani ( 2011: 

194) efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, 

termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan pembelajaran berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap 

melalui proses pembelajaran. 

Menurut Daryanto (2010:64) peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dilakukan melalui in-servise training guru yang sasarannya 

dalah meningkatkan penguasaan landasan kependidikan, materi 

pembelajaran, metode dan strategi mengajar, penggunaan alat pembelajaran, 

serta evaluasi pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran dapat dikatakan sebagai tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

pengembangan sikap. Dalam penelitian ini kualitas pembelajaran meliputi: 
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keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, 

media pembelajaran, dan hasil belajar.  Dalam penelitian ini, peneliti hanya 

membahas tiga indikator kualitas pembelajaran yaitu keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Hal tersebut dikarenakan salah satu 

keterampilan atau perilaku guru adalah sebagai fasilitator meliputi mengatur 

kelas, menentukan materi, media, serta sistem dalam menentukan metode 

yang sesuai dengan pembelajaran sehingga akan menghasilkan pembelajaran 

yang berkualitas, dan perilaku atau aktivitas siswa sebagai pebelajar yang 

akan menentukan ketercapaian hasil belajar. 

2.1.4.1. Keterampilan Guru 

Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara ke-

seluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama dalam 

pelaksanaannya. Menurut Sanjaya (2011:273-274) guru merupakan pekerjaan 

profesional dalam rangka pencapaian standar proses pendidikan yang 

diharapkan. Dalam hal ini, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi 

guru juga memiliki tanggung jawab khusus untuk mengubah tingkah laku 

siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, tidak semua 

orang bisa menjadi guru tanpa memiliki keahlian khusus sebagai guru. 

Guru adalah suatu profesi. Sebagai suatu profesi, terdapat beberapa 

keterampilan yang harus dimiliki seorang guru. Dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 dikemukakan bahwa 

kompetensi guru mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Rifa’i, 2011:7) 
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Keterampilan yang harus dimiliki guru  terdiri dari 8 keterampilan, 

diantaranya : 

2.1.4.1.1. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan 

untuk mendapatkan jawaban/balikan dari orang lain. Keterampilan bertanya 

memainkan peranan penting, karena pertanyaan yang tersusun dengan baik 

dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan berdampak positif 

terhadap aktivitas dan kreativitas siswa.Setiap pertanyaan baik berupa 

kalimat tanya atau suruhan yang menuntut respon siswa perlu dilakukan agar 

siswa memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir 

(Rusman, 2012:82). Terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan 

dalam keterampilan bertanya (Anitah, 2009: 7.7-7.15), di antaranya, (1) 

Komponen bertanya dasar yang meliputi: (a) pengungkapan pertanyaan 

secara jelas dan singkat; (b) pemberian acuan (c) pemusatan; (d) pemindahan 

giliran; (e) penyebaran(f) pemberian waktu berpikir; dan (g) pemberian 

tuntunan. (2) Komponen bertanya lanjutan yang meliputi: (a) pengubahan 

tuntunan kognitif dalam menjawab pertanyaan; (b) pengaturan urutan 

pertanyaan;(c) penggunaan pertanyaan pelacak; (d) peningkatan terjadinya 

interaksi. 

2.1.4.1.2. Keterampilan Memberi Penguatan 

Menurut Usman ( 2013: 80) Penguatan  adalah segala bentuk respon 

terhadap tingkah laku siswa atas perbuatanny yang bersifat positif sebagai 

suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap 
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suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya 

kembali tingkah laku tersebut. Tujuan memberi penguatan yaitu 

membangkitkan motivasi belajar siswa, merangsang siswa berpikir yang 

baik, menimbulkan perhatian siswa. 

Menurut Anitah (2009: 7.25)  bahwa guru hendaknya memperhatikan 

beberapa komponen dalam keterampilan memberi penguatan. Komponen 

tersebut antara lain: 

a. Penguatan verbal, merupakan penguatan yang diberikan dalam 

bentuk kata atau kalimat pujian, dukungan, komentar, dan 

dorongan agar siswa dapat meningkatkan tingkah lakunya. 

b. Penguatan nonverbal, dapat berupa mimik dan gerakan badan, 

gerak mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, dan 

pemberian simbol atau benda. 

c. Penguatan tak penuh, merupakan penguatan yang tak penuh 

diberikan terhadap jawaban siswa yang belum sepenuhnya benar. 

2.1.4.1.3. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Menurut Usman (2013: 84) Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam 

konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan siswa sehingga, dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Tujuan 

keterampilan mengadakan variasi  yaitu mempertahankan kondisi optimal 

belajar, menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar dan melayani gaya 

belajar siswa yang beraneka ragam 
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Menurut Anitah (2009: 7.40) variasi dalam kegiatan pembelajaran 

dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) variasi dalam gaya 

mengajar; (2) variasi dalam pola interaksi; (3) variasi dalam penggunaan alat 

bantu pembelajaran 

2.1.4.1.4. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan 

adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga 

tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Misalnya antara sebab dan 

akibat, definisi dengan contoh, atau dengan suatu yang belum diketahui.  

Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan 

urutan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan merupakan ciri utama 

kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek 

yang penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di dalam 

kelas. (Usman, 2013:88-89) 

2.1.4.1.5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran (set induction) adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-

kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang 

akan dipelajari, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar. (Rusman, 2012: 80-81) 

Menurut Mulyasa (2013:88-89) kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

guru untuk menutup pelajaran antara lain dengan meninjau kembali materi 
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yang telah diajarkan, mengadakan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut 

terhadap bahan yang telah diajarkan.  

2.1.4.1.6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi system pembelajaran yang 

dibutuhkan oleh siswa secara berkelompok. (Rusman, 2012: 89) 

Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil ini antara lain (Usman, 2013:94-95): (1) 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; (2) memperluas 

masalah atau uraian pendapat; (3) menganalisis pandangan siswa; (4) 

meningkatkan urunan siswa; (5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (6) 

menutup diskusi 

2.1.4.1.7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Djamarah (2013: 176) pengelolaan kelas adalah salah satu 

usaha yang sengaja dilakukan oleh guru agar tujuan pengajaran tercapai. 

Terdapat dua komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu: keterampilan 

yang bersifat preventif, dan keterampilan yang bersifat resesif (Anitah, 2009: 

8.36). Keterampilan yang bersifat preventif, meliputi: menunjukkan sikap 

tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan. Sedangkan 

keterampilan yang bersifat resesif, meliputi: memodifikasi tingkah laku, 

pengelolaan kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah. 
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2.1.4.1.8. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Menurut Djamarah (2013:163-171) pengajaran perorangan diartikan 

sebagai suatu proses dimana setiap anak didik dibantu mengembangkan 

kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan 

bahan pelajaran. Pengajaran perseorangan dapat dilaksanakan bila tiap anak 

didik memegang peranan penting dalam pemilihan tujuan, materi, prosedur, 

dan waktu yang diperlukan. 

Komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan ini antara 

lain: 

a. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

b. Keterampilan mengorganisir 

c. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 

d. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

belajar-mengajar 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

keterampilan mengajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui 

bahan pengajaran yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa 

perubahan baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Keterampilan guru 

yang dilaksanakan dalam pembelajaran PKn melalui model AIR dengan 

media Powerpoint adalah keterampilan membuka dan menutup, keterampilan 

bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan 

variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi 
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kelompk kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 

Indikator keterampilan guru dalam penelitian ini yang sesuai dengan 

langkah-langkah model AIR dengan media Powerpoint diantaranya yaitu 1) 

membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran); 2) mengajukan 

pertanyaan kepada siswa (keterampilan bertanya); 3) menyampaikan materi 

tentang organisasi dengan menggunakan media Powerpoint (keterampilan 

menjelaskan); 4) membimbing kelompok belajar siswa untuk berdiskusi 

dengan rekan dalam satu kelompok sehingga dapat menyelesaikan LKK 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil); 5)  memberi 

kesempatan kepada beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya (keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan); 6) 

memberikan kuis individu kepada siswa (keterampilan mengadakan variasi); 

7) memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar siswa baik secara individu maupun kelompok 

(keterampilan memberikan penguatan); 8)mengelola kelas (keterampilan 

mengelola kelas); 9) menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

2.1.4.2. Aktivitas Siswa  

Siswa sekolah dasar merupakan individu unik yang memiliki 

karakteristik tertentu, bersifat khas dan spesifik. Perkembangan siswa  akan 

dinamis sepanjang hayat mulai dari lahir sampai akhir hayat. Dalam hal ini 

pendidikan maupun pembelajaran sangat dominan dalam memberikan 

kontribusi untuk membantu dan mengarahkan perkembangan siswa (Anitah, 
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2009; 2.20). Pembelajaran yang paling utama adalah bagaimana siswa 

berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang 

relatif konstan (Daryanto, 2010:51).  Siswa tidak dianggap sebagai objek 

belajar yang dapat diatur dan dibatasi oleh guru, melainkan ditempatkan 

sebagai subjek yang belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang 

dimilikinya.  (Sanjaya, 2011:214) 

Kegiatan pembelajaran, setiap individu siswa memerlukan perlakuan 

yang berbeda. Sebagai seorang guru, harus mampu memahami karakteristik 

siswa sebagai individu. Menurut Sardiman ( 2011:120) karakteristik siswa 

adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai 

hasil pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola 

aktivitas dalam meraih cita-citanya.  

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan karakteristik yang 

dimiliki oleh masa kelas akhir kanak-kanak atau pada kelas tinggi yang sesuai 

dengan karakteristik siswa kelas V. Menurut Soeparwoto (2006:60) 

karakteristik siswa pada kelas tinggi adalah sebagai berikut : (1) usia 

menyulitkan, yaitu anak tidak lagi menuruti perintah, lebih banyak 

dipengaruhi teman sebaya daripada orang tua atau keluarga lainnya; (2) usia 

tidak rapih, yaitu suatu masa anak cenderung tidak memperdulikan dan 

ceroboh dalam penampilan dan kamarnya berantakan; (3) usia bertengkar, 

yaitu suatu masa banyak terjadi pertengkaran antarkeluarga dan suasana 

rumah tidak menyenangkan bagi semua anggota keluarga; (4) usia 

berkelompok, yaitu suatu masa perhatian utama anak tertuju pada keinginan 
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diterim teman sebaya sebagai anggota kelompok; (5) usia penyesuaian diri, 

yaitu anak menyesuaikan diri dengan standar yang disetujui kelompok. 

Dengan memahami karakteristik siswa dalam setiap tahap perkembangannya 

dapat menjadi acuan bagi guru dalam menentukan pola aktivitas belajar yang 

disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan siswa itu sendiri. 

Banyak aktivitas yang dapat dlalukan siswa dalam belajar. Menurut 

Dierich (dalam Sardiman, 2011:111) yang membagi kegiatan belajar dalam 8 

kelompok, yaitu:  

a. Kegiatan visual (visual activities), yang termasuk di dalamnya 

memperhatiakan gambar, melakukan percobaan, menanggapi pekerjaan 

orang lain. 

b. Kegiatan lisan (oral activities), seperti : menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Kegiatan mendengarkan (listening activities), sebagai contoh : 

mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Kegiatan menulis (writing activities), seperti misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Kegiatan menggambar (drawing activities), misalnya : menggambar, 

membuat peta, diagaram, grafik. 

f. Kegiatan metrik (motor activities), yang termasuk didalamnya antara lain : 

melakukan percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun beternak. 
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g. Kegiatan mental (mental activities), sebagai contoh misalnya : menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, membuat hubungan, 

mengambil keputusan. 

h. Kegiatan emosional (emotional activities), seperti misalnya, menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, 

gugup. 

Berdasarkan jenis-jenis kegiatan siswa di atas maka peneliti 

memfokuskan kegiatan siswa dalam indikator kegiatan siswa yang meliputi: 1) 

mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (kegiatan emosional); 2) 

menanggapi apersepsi (kegiatan visual, kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, 

kegiatan mental) 3) memperhatikan materi  yang disampaikan guru melalui 

media Powerpoint  (kegiatan visual, kegiatan emosional, kegiatan menulis, dan 

kegiatan mendengarkan); 4)  mengerjakan LKK secara berkelompok (kegiatan 

lisan, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, kegiatan mental); 5) 

mempresentasikan hasil kerjanya secara berkelompok yang telah selesai 

mereka kerjakan. (kegiatan lisan); 6) menanggapi hasil kerja kelompok lain. 

(kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, kegiatan emosional); 7) menjawab 

kuis secara individu. (kegiatan lisan, kegiatan mental); 8) melakukan refleksi 

terhadap hasil belajar siswa. (kegiatan lisan, kegiatan menulis, kegiatan 

listening, kegiatan emosional) 

2.1.4.3. Iklim Pembelajaran 

Menurut Muhtadi (2011:4-5) ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan dalam menciptakan iklim pembelajaran yang berkualitas dan 
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kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa, yaitu: 1) pendekatan 

pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar (student 

centered); 2) adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam 

setiap konteks pembelajaran; 3) guru hendaknya bersikap demokratis dalam 

memenej kegiatan pembelajaran; 4) setiap permasalahan yang muncul dalam 

proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis; 5) lingkungan kelas 

sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan 

mendorong terjadinya proses pembelajaran; 6) menyediakan berbagai jenis 

sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar 

yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. 

Sedangkan Rifa’i (2011: 213) menjelaskan ada empat faktor utama 

yang diperhatikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi 

kegiatan belajar siswa, yaitu: 1) persiapan sarana dan kegiatan belajar; 2) 

pengaturan fisik; 3) acara pembukaan kegiatan belajar; 4) dan membangun 

suasana kebersamaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa iklim pembelajaran 

adalah segala situasi yang muncul antara guru dan siswa atau antar siswa yang 

menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. 

Dalam proses pembelajaran, faktor-faktor dalam menciptakan iklim belajar 

harus diperhatikan demi menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif . 

2.1.4.4. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pembelajaran akan memberi warna dan bentuk 
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dari kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran yang komprehensif, 

terorganisir secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan 

berpengaruh terhadap intensitas proses pembelajaran. (Rifa’i, 2011:195). 

Winataputra (2007: 1.21) materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dibahas dalam pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Pemilihan materi pembelajaran harus sejalan dengan kriteria yang 

digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi. Menurut Chasmisijatin 

(2008: 7.26) ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih 

materi pembelajaran, antara lain: 1) materi yang dipilih sesuai dengan tujuan 

pembelajaran; 2) materi pembelajaran dirinci berdasarkan tuntutan setiap 

tujuan pembelajaran; 3) relevan dengan kebutuhan siswa; 4) sesuai dengan 

kondisi masyarakat; 5) mengandung nilai-nilai perkembangan moral siswa; 6) 

tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis; dan 7) 

bersumber dari buku yang baku.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materi ajar 

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Guru memegang peran penting dalam 

terlaksananya proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran guru harus menyiapkan materi pembelajaran. Dalam 

pemilihan materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa kriteria di atas 

agar tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. 
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2.1.4.5. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan 

pendidikan dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran. Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran berfungsi 

meningkatkan peranan strategi pembelajaran. (Rifa’i, 2011: 196).  

 Pemilihan media untuk kepentingan pengajaran ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan diantaranya: 1) ketepatannya dengan tujuan pembelajaran; 

2) dukungan terhadap isi dan bahan pembelajaran; 3) kemudahan memperoleh 

media; 4) keterampilan guru dalam menggunakannya; 5) tersedia waktu untuk 

menggunakannya; 6) sesuai dengan taraf berpikir siswa. (Sudjana, 2013:4) 

Berdasarkan uraian tersebut, maka media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat 

mempermudah penyampaian pesan pembelajaran kepada siswa. Adapun 

pemilihan media pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa hal agar 

media pembelajaran dapat digunakan secara maksimal. 

2.1.4.6. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. (Rifa’i, 2011: 85). Sedangkan 

menurut Usman (2013: 34) hasil belajar siswa yang dicapai oleh siswa sangat 

erat kaitannya dengan rumusan tujuan instruksional yang direncanakan guru 

sebelumnya. Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2012:6-7) hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut adalah 

penjelasan dari tiga ranah tersebut: 
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a. Ranah kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek 

yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan berkreasi. (Rochmad, 2012: 2) 

b. Ranah afektif 

Berhubungan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yaitu sikap 

menerima, memberikan respon, nilai, organisasi, dan karakterisasi. 

c. Ranah psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati). 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu tujuan dalam pembelajaran yang mana terdapat beberapa aspek 

yang terkandung atau dinilai didalamnya, aspek-aspek tersebut yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Penelitian ini  mengkaji dua ranah hasil belajar yaitu hasil belajar 

ranah kognitif dan afektif, sedangkan hasil belajar ranah psikomotor termasuk 

dalam aktivitas siswa. Hasil belajar siswa dalam ranah kognitif penyelesaian 

soal evaluasi yang telah dibuat dengan acuan materi dan taksonomi Bloom, 

melalui lembar evaluasi yang diberikan pada setiap akhir pembelajaran, 

Peneliti melakukan pengolahan data berdasarkan tes yang diberikan kepada 

siswa setelah melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran AIR 

dengan media Powerpoint guna menentukan tingkat ketuntasan belajar siswa. 
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Penilaian yang sudah banyak dilakukan guru adalah cenderung hanya 

ranah kognitif saja, dan kurang memaksimalkan penilaian pada ranah afektif 

yang sebetulnya mendukung pencapaian ranah kognitif siswa. Depdikbud 

(dalam Arikunto, 2012: 193) menyebutkan beberapa tujuan penilaian afektif 

adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mendapatkan umpan balik (feed back), baik bagi guru 

maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar-

mengajar dan mengadakan program perbaikan (remedial program) 

bagi anak didiknya. 

b. Untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang 

dicapai, yang antera lain diperlukan sebagai bahan untuk 

perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada 

orang tua, dan penentuan lulus tidaknya anak didik. 

c. Untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar-mengajar 

yang tepat, sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan 

serta karakteristik anak didik. 

d. Untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan 

tingkah laku anak didik. 

Guru dalam mengukur ketercapaian hasil belajar, perlu adanya standar 

nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam menetukan keberhasilan hasil 

belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai ketuntasan yang telah 

ditetapkan. Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 
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dikontrakkan dalam pembelajaran (Poerwanti, dkk, 2008:6.16). Depdiknas 

atau beberapa sekolah biasanya telah menentukan batas minimal siswa 

dikatakan menguasai kompetensi yang dikontrakkan misalnya 60, sehingga 

jika dikonsultasikan ke dalam kategori skala 5 menjadi sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Contoh Kategori Nilai Ketuntasan 

Tingkat 

Penguasaan (%) 

Hasil Penilaian 

Nilai Kualifikasi 

80 ke atas A Sangat Memuaskan 

70 – 79 B Memuaskan 

60 – 69 C Cukup 

50 – 59 D Kurang 

49 ke bawah E Sangat Kurang 

Nilai ketuntasan yang telah ditetapkan di SDN Pudakpayung 02 

Kota Semarang untuk mata pelajaran PKn adalah 70, sehingga jika 

dikategorikan akan menjadi sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

Kategori Nilai Ketuntasan PKn kelas V  SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Tingkat 

Penguasaan (%) 

Hasil Penilaian 

Nilai Kualifikasi 

86 – 100 A Sangat Memuaskan 

80 – 89 B Memuaskan 

70 – 79 C Cukup 

60 – 69 D Kurang 

59 ke bawah E Sangat Kurang 

 

Hasil belajar ranah afektif penelitian diukur dengan cara mengamati 

sikap siswa yang diharapkan muncul selama proses pembelajaran seperti 

bekerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan berani. Penilaian afektif diamati 
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dengan lembar pengamatan dengan kategori nilai ketuntasan hasil belajar 

siswa ranah afektif sebagai berikut. 

Tabel 2.3 

Kriteria Penilaian Ranah Afektif 

Skor Kriteria 

12,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik 

8 ≤ skor < 12,5 Baik 

3,5 ≤ skor < 8 Cukup 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang 

 

2.1.3. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.3.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:271), adalah 

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, berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kewarganegaraan dalam bahasa 

latin disebutkan “Civis”, selanjutya dari kata “Civis” ini dalam bahasa 

Inggris timbul kata “Civic”, Ilmu kewarganegaraan dan Civic Education, 

Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 

pendidikan nilai, moral, dan norma. PKn merupakan mata pelajaran yang 

bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. (Ruminiati, 2008:1) 

Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar 

hingga sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di SD menjadi sarana untuk 
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mengembangkan nilai-nilai luhur dan moral berdasarkan budaya bangsa 

Indonesia.  

Setiap mata pelajaran memiliki tujuan masing-masing, begitupun 

dengan mata pelajaran PKn juga memiliki tujuan. Secara umum tujuan PKn 

yaitu sebagai sarana pendidikan nilai, moral, dan norma. Tujuan mata 

pelajaran PKn menurut Winataputra (2010:3.7) adalah untuk 

mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut. 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti 

korupsi 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsabangsa lainnya 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

2.1.3.2. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganengaraan 

Menurut Depdiknas (2006: 271-272), ruang lingkup pendidikan 

kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 
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sumpah pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, 

sikap positif terhadap NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan. 

b. Norma, Hukum, dan Peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, sistim hukum, dan peradilan nasional, dan hukum dan 

peradilan internasional. 

c. Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional, dan internasional 

HAM, kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. 

d. Kebutuhan Warganegara, meliputi hidup gotong royong, harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan 

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. Kekuasaan dan Politik, meliputi pemerintahan desa, dan kecamatan, 

pemerintah daerah dan otonomi pemerintah pusat, demokrasi dan 

sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. 

g. Kedudukan Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar 

negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar 
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negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

Pancasila sebagai ideologi terbuka. 

h. Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 

Indonsia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional 

dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 

Berdasarkan beberapa ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di 

atas, peniliti mengkaji materi yang berhubungan dengan materi dan tujuan 

pembelajaran di SD yaitu tentang kebebasan berorganisasi yang merupakan 

salah satu kebutuhan warga negara.  

2.1.3.3. Pembelajaran PKn di SD 

Sagala (dalam Ruminiati, 2008:1.14), mengungkapkan bahwa 

pembelajaran merupakan aktivitas pembelajaran yang dipilih guru dalam 

rangka mempermudah siswa mempelajari bahan ajar yang telah ditetapkan 

oleh guru dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) memiliki kedudukan yang strategis dalam kurikulum 

pendidikan. Winataputra (2010:4.27) menegaskan bahwa salah satu tugas dan 

peran PKn adalah menggariskan komitmen untuk melakukan proses 

pembangunan karakter bangsa (national and character building). 

Nilai, moral, dan sikap individu juga perlu dikembangkan agar sejalan 

dengan usia perkembangan individu itu sendiri Soeparwoto (2006: 129) 

bahwa pengembangan nilai, moral, dan sikap secara khusus telah 

diprogramkan oleh pemerintah melalui mata pelajaran, salah satunya adalah 

mata pelajaran PPKn (PKn). 
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Sesuai dengan dasar pikiran dan tujuan PKn, pembelajaran PKn di SD 

harus dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan 

intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi 

dan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam permbelajaran 

PKn dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ada 2 hal yang harus 

diperhatikan guru dalam mempersiapkan pembelajaran PKn di kelas, yaitu 

bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan 

pembelajaran. PKn dapat memperkaya wawasan dan membentuk kepribadian 

warga negara yang baik. Materi PKn mengandung fakta dan peristiwa sehari-

hari yang sangat dekat dengan anak didik dan dengan lingkungan sekitar. 

2.1.4. Model Pembelajaran AIR 

Model pembelajaran adalah sebuah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar (Suprijono, 2012:46). Model pembelajaran erat 

kaitannya dengan istilah pendekatan, metode dan teknik. Pendekatan 

pembelajaran adalah cara umum dalam memandang pembelajaran. Metode 

pembelajaran adalah berbagai cara yang bersifat relatif umum yang sesuai 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Teknik pembelajaran 

menggambarkan langkah-langkah penggunaan metode mengajar yang 

sifatnya lebih operasional.Sedangkan gaya mengajar adalah gaya seseorang 

dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya 

individual (Anitah, 2009:1.27-1.28). Auditory Intellectually Retition 

dikatakan model karena merupakan suatu penerapan suatu pendekatan, 
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metode, dan teknik pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

pembelajaran yang disajikan oleh guru. 

Model pembelajaran Auditory Intellectually Retition (AIR) ini mirip 

dengan Somatic, Auditory, Visualitation, Intelectually (SAVI) dan 

Visualitation, Auditory, Kinestetic (VAK) (Huda, 2013: 289). Persamaan dari 

ketiga model tersebut dalam pembelajarannya memanfaatkan alat indera 

manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan aktivitas fisik. Selain itu, 

pembelajaran juga mengedepankan kemampuan berpikirnya. Perbedaannya 

hanya terletak pada repetisi yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, 

perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas 

atau kuis.  

AIR adalah singkatan dari Auditory, Intellectualy and Repetition. 

Pembelajaran seperti ini menganggap bahwa akan efektif apabila 

memperhatikan tiga hal tersebut. Berikut adalah penjelasan dari masing-

masing tahap dalam model pembelajaran AIR (Shoimin, 2014:29): 

1. Auditory 

Auditory diartikan secara harfiah adalah yang berhubungan dengan 

pendengaran (Echols, 2013:45). Meier (dalam Huda, 2013:289) 

menyatakan bahwa pikiran auditoris lebih kuat daripada yang tidak kami 

sadari. Cara belajar auditorial adalah cara belajar yang mengakses segala 

jenis kata dan bunyi. Karena siswa yang auditoris lebih mudah belajar 

dengan cara berdiskusi dengan orang lain, maka guru sebaiknya 

melakukan hal-hal berikut ini, seperti 1) melaksanakan diskusi kelas atau 
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debat; 2) meminta siswa untuk presentasi 3) Meminta siswa untuk 

membaca teks dengan keras; 4) meminta siswa untuk mendiskusikan ide 

mereka secara verbal, 5) melaksanakan belajar kelompok. 

1. Intellectually 

Intellectually diartikan secara harfiah berasal dari kata intellectual 

yang berarti kecerdasan. Intellectually bermakna belajar haruslah 

menggunakan kemampuan berpikir (mind-on), haruslah dengan 

konsentrasi dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, 

mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengonstruksi, memecahkan 

masalah, dan menerapkan.  

2. Repetition 

Repetition diartikan secara harfiah bermakna pengulangan (Echols, 

2013:478).Repetisi bermakna pengulangan. Dalam konteks pembelajaran, 

ia merujuk pada pendalaman, perluasan, dan pemantapan siswa  dengan 

cara memberinya tugas atau kuis. Jika guru menjelaskan suatu unit 

pelajaran, ia harus mengulangnya dalam beberapa kesempatan. Ingatan 

siswa tidak selalu stabil. Mereka tak jarang mudah lupa, maka perlu 

dibantu dengan mengulangi pelajaran yang sedang atau sudah dijelaskan. 

(Huda, 2013:291). 

Adapun Langkah-langkah model pembelajaran AIR menurut Shoimin 

(2014: 30) yaitu: 

1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa. 
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2) Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru. 

3) Setiap kelompok mendiskusikan materi yang mereka pelajari, dan 

menuliskan hasil diskusi tersebut kemudian dipresentasikan (Auditory) 

4) Saat diskusi berlangsung, siswa mendapat soal atau permasalahan yang 

berkaitan dengan materi. 

5) Masing-masing kelompok memikirkan cara menerapkan hasil diskusi 

serta dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan 

masalah. (Intellectually) 

6) Setelah selesai berdiskusi, siswa mendapatkan pengulangan materi 

dengan cara mendapatkan tugas atau kuis untuk tiap individu. (Repetition) 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan 

seperti halnya pada model pembelajaran AIR. Shoimin (2014: 30-31) 

menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran 

AIR adalah sebagai berikut. 

1) Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan sering 

mengekspresikan idenya. 

2) Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan 

pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif.  

3) Siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan 

dengan cara mereka sendiri. 

4) Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau 

penjelasan 
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5) Siswa memiliki pengetahuan banyak untuk menemukan sesuatu dalam 

menjawab permasalahan. 

Sedangkan yang menjadi kelemahan dari model pembelajaran AIR, 

antara lain: 

1) Membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa bukan 

perkara mudah. Upaya memperkecilnya guru harus mempunyai 

persiapan yang lebih matang sehingga menemukan masalah tersebut. 

2) Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat 

sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana 

merespon permasalahan yang diberikan. 

3) Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau menemaskan 

jawaban mereka. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran AIR efektif diterapkan pada pembelajaran PKn di kelas V. Model 

pembelajaran AIR membantu siswa dalam memecahkan masalah dan siswa 

dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Model ini juga memfasilitasi 

siswa untuk dapat berpikir rasional dan kreatif serta belajar bertanggung jawab 

sesuai dengan tujuan dari pembelajaran PKn itu sendiri. Sedangkan untuk 

kekurangan dari model pembelajaran AIR ini disikapi oleh guru dengan cara 

membuat perencanaan yang matang dalam pembelajaran dan menyiapkan 

media serta sumber belajar yang mendukung pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran AIR. 
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2.1.5. Media Pembelajaran Powerpoint 

2.1.5.1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran pada hakikatnya merupakan saluran atau 

jembatan dari pesan-pesan pembelajaran (messages) yang disampaikan oleh 

sumber pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa) dengan maksud agar 

pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan tepat sesuai dengan tujuannya 

(Anitah ,2009:6.11). Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi 

sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). 

Adapun metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan 

mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran (Daryanto, 2013:8)  

Sistem sebagai bagian dari pembelajaran media pembelajaran 

memiliki beberapa manfaat dalam proses pembelajaran diantaranya (Sudjana, 

2013:2): 1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa; 2) Bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih memahami oleh para siswa, dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran; 3) Metode pengajaran 

akan lebih bervariasi; 4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

Di bawah ini adalah gambar kerucut pengalaman belajar menurut 

Edgar Dale (Daryanto, 2013: 14) yang merupakan hubungan konkret-abstrak 

dan kaitanya dengan penggunaan media pembelajaran. 
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale 

 

Berdasarkan gambar Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale, 

semakin bawah menunjukan pengetahuan yang diperoleh semakin besar.Dan 

semakin tinggi pengetahuan yang di peroleh semakin kecil. Kerucut tersebut 

merupakan gambaran tingkat keabstrakan jumlah jenis indra yang turut 

selama penerimaan isi pembelajaran atau pesan. Belajar melalui pengalaman 

langsung (enactive) akan memberikan pengetahuan paling besar 

dibandingkan belajar melaui pengggambaran (iconic), karena pembelajaran 

melalui pengalaman langsung melibatkan indra pengetahuan, pendengaran, 

perasaan, penciuman, dan peraba. 

Berdasarkan berbagai pendapat ahli diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat perantara yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran dar guru kepada siswa 

sehingga dapat menimbulkan rangsangan pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian siswa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi secara 

Simbolic 

Iconic 

Enactive 
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maksimal. Untuk itu maka guru perlu memiliki sebuah media pembelajaran 

yang menunjang agar bahan ajar dapat diserap siswa secara optimal. Selain 

itu, dalam pemilihan suatu media pembelajaran sebagai penunjang suatu 

pembalajaran harus memperhatikan beberapa kriteria sehingga media yang 

gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru.  

2.1.5.2. Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Anitah (2009: 6.13-6.30) Media pembelajaran pada umumnya 

dapat dikelompokan ke dalam 3 jenis, yaitu: 

a. Media visual  

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indra penglihatan. Media visual ini terdiri atas media yang 

diproyeksikan (projected visual) dan media yang tidak dapat 

diproyeksikan (non projected visual) (Anitah, 2009: 6.13).  Menurut 

Arsyad (2013:35) media visual diam yang diproyeksikan meliputi: (1) 

proyeksi opaque (tak tembus pandang); (2) proyeksi overhead; (3) slides; 

(4) filmstrips. Sedangkan media visual tak diproyeksikan meliputi: (1) 

gambar, poster; (2) foto; (3) charts, grafik, diagram; (4) pameran, papan 

info, papan-bulu.  

b. Media audio  

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Jenis 

media audio terdiri atas program kaset suara (audio cassete), CD audio 
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dan program radio. Karakteristik media audio umumnya berhubungan 

dengan segala kegiatan melatih keterampilan yang berhubungan dengan 

aspek-aspek keterampilan mendengarkan.  

c. Media Audiovisual  

Media audiovisual merupakan kombinasi audio dan visual atau 

bisa disebut media pandang dengar. Contoh dari media audiovisual di 

antaranya program video / televisi pendidikan, video/televisi instruksianal, 

program slide suara (sound slide) dan program CD interaktif. Media visual 

yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan 

untuk memproduksinya (Arsyad, 2013:91).  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran terbagi menjadi 3 jenis yaitu media visual, audio, dan 

audiovisual. Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat, media 

audio hanya bisa didengar, dan media audiovisual adalah media pembelajaran 

yang bukan hanya bisa dilihat tetapi juga bisa didengar. Penelitian ini 

menggunakan media Powerpoint dalam meningkatkan pembelajaran PKn 

Kelas V materi kebebasan berorganisasi. Media Powerpoint dapat menarik 

minat dan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. 

2.1.5.3. Media Powerpoint 

Metode presentasi paling sering dimanfaatkan dalam pembelajaran dan 

pengajaran. Presentasi akan menjadi lebih menarik bila mengunakan teknologi 

komputer. Sedangkan teknologi komputer yang paling sering digunakan 
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adalah software Microsoft Powerpoint. Presentasi menggunakan Powerpoint 

terdiri atas sejumlah halaman atau slide. Analogi slide adalah sebuah acuan 

bagi proyektor slide, sebuah alat yang bisa dilihat sebagai alat kuno dalam 

konteks penggunaan Powerpoint dan software presentasi yang lain (Indriana, 

2011: 149-150). Powerpoint merupakan salah satu aplikasi yang paling 

banyak digunakan oleh orang-orang dalam mempresentasikan bahan ajar atau 

laporan, karya atau status mereka (Arsyad, 2013:193). 

Kelebihan media pembelajaran microsoft office Powerpoint menurut 

Daryanto (2013:158) antara lain: (1) Penyajiannya menarik karena ada 

permainan warna, huruf, dan animasi baik animasi teks maupun animasi 

gambar atau foto; (2) Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh 

informasi tentang bahan ajar yang tersaji; (3) Pesan informasi secara visual 

mudah dipahami peserta didik; (4) Tenaga pendidik tidak perlu banyak 

menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan; (5) Dapat diperbanyak sesuai 

dengan kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-ulang; (6) Dapat 

disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik (CD/disket/flashdisc), 

sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan media pembelajaran 

Powerpoint mampu digunakan untuk mengembangkan bahan pembelajaran 

sebagai salah satu alternatif sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa. Media Powerpoint dapat memaparkan materi dengan tampilan yang 

menarik sehingga memotivasi siswa untuk tertarik dalam materi yang 

disampaikan. Peneliti menggunakan media Powerpoint dalam pembelajaran 
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PKn materi kebebasan beorganisasi sebagai media pembelajaran yang inovatif 

yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dan memperkuat ingatan siswa 

terhadap pembelajaran. 

2.1.6. Teori Belajar yang Mendasari Penelitian 

Teori belajar (Rifa’i, 2011:190) adalah konsep-konsep dan prinsip-

prinsip belajar yang bersifat teoritis dan teruji kebenarannya melalui 

eksperimen.  Salah satu landasan teoretik pendidikan modern termasuk 

Auditory Intellectually and Repetition dengan media Powerpoint adalah teori 

pembelajaran konstruktivisme dan humanisme. Pendekatan ini pada dasarnya 

menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka 

melalui keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Dalam penelitian ini didasari 

oleh teori belajar konstruktivisme dan teori belajar humanisme, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Teori Belajar Konstruktivisme 

Pandangan pakar konstruktivisme sosial memandang belajar 

sebagai proses aktif di mana peserta didik belajar menemukan prinsip, 

konsep dan fakta unik untuk dirinya sendiri (Rifa’i, 2011: 229). 

Implikasi dan aplikasi teori belajar Konstruktivisme yaitu,  mendorong 

siswa bersikap lebih otonom dalam “menterjemahkan” pengetahuan 

yang diperoleh, melalui pembecahan masalah yang riil, kompleks dan 

bermakna bagi siswa, dialog dalam kelompok belajar bersama, 

bimbingan dalam proses pembentukan pemahaman. (Winataputra, 2007: 

6.11) 
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Upaya pengimplementasian teori belajar konstruktivisme, perlu 

memperhatikan beberapa prinsip dasar perspektif konstruktivisme dalam 

pembelajaran, diantaranya (Winataputra, 2007: 6.19): 

1) Mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan 

menganalisis informasi 

2) Dimungkinkannya prespektif jamak (multiple prespective) dalam 

proses belajar. 

3) Peran siswa utama dalam prses belajar, baik dalam mengatur 

atau mengendalikan proses berpikirnya sendir maupun ketika 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

4) Penggunaan scaffolding dalam pembelajaran. 

5) Peranan pendidik dan guru lebih dari tutor, fasilitator, dan 

mentor untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan proses 

belajar siswa. 

6) Pentingnya kegiatan belajar dan evaluasi belajar otentik. 

Adapun penerapan dalam penelitian ini ialah peserta didik secara 

aktif melakukan diskusi dengan kelompok dan mengemukakan pendapat 

serta tanggapan. Dari hal tersebut, pemikiran dan interaksi sosial peserta 

didik terbangun dan semakin berkembang.  

Dihubungkan dengan teori tersebut, penerapan model 

pembelajaran AIR dengan media Powerpoint sejalan dengan teori belajar 

konstruktivisme yang merupakan teori yang paling mendasari AIR. Hal 

ini terlihat dari unsur-unsur yang diaplikasikan AIR sejalan dengan teori 
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tersebut yaitu anak tidak dianggap sebagai individu yang tidak 

mengetahui apa-apa (kosong) namun dianggap memiliki pengetahuan 

dan model pembelajaran AIR berperan digunakan untuk memaksimalkan 

segala pengetahuan tersebut untuk mengkontruksi pengetahuan baru 

yang sesuai dengan tujuan dan konpentensi yang diharapkan.  

b. Teori Belajar Humanisme 

Teori belajar Humanisme didasarkan pada pemikiran bahwa 

belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam upayanya 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia memiliki kebutuhan 

dasar akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan 

cinta dari orang lain. Dalam proses pembelajaran, kebutuhan-kebutuhan 

tersebut perlu diperhatikan agar peserta didik tidak merasa dikecewakan. 

Apabila peserta didik merasa upaya pemenuhan kebutuhannya 

terabaikan maka besar kemungkinan di dalam dirinya tidak akan tumbuh 

motivasi berprestasi dalam belajarnya. (Lapono, 2008: 1.43) 

Terdapat beberapa asumsi yang mendasari pendekatan 

humanistik dalam pendidikan. Pertama, peserta didik yang mempelajari 

apa yang mereka butuhkan dan ingin diketahui. Kedua, belajar tentang 

cara-cara belajar adalah lebih penting dibandingkan dengan memperoleh 

pengeta-huan aktual. Ketiga, evaluasi yang dilakukan peserta didik 

sendiri sangat bermanfaat dari pekerjaannya. Keempat, belajar akan 

terjadi apabila peserta didik tidak merasakan adanya ancaman (Rifai, 

2011:149-150) 
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Berdasarkan pemaparan teori tersebut, pembelajaran model 

pembelajaran AIR dengan media Powerpoint dilandasi teori belajar 

kontruktivisme dan humanisme. Karena dalam pembelajaran tersebut siswa 

dirangsang untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan, melatih 

siswa dalam memecahkan masalah serta kemampuan berinteraksi dalam 

kelompok sehingga menciptakan pembelajaran yang inovatif. 

2.1.7. Penerapan Model Pembelajaran AIR dengan Media Powerpoint 

pada Pembelajaran PKn  

Langkah-langkah model pembelajaran AIR menurut Shoimin 

(2014:30) dengan media Powerpoint (Indriana, 2011:154) yang telah 

dimodifikasi dalam pembelajaran PKn yaitu sebagai berikut: 

1. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap 

kelompok terdiri 6-7 siswa. 

2. Siswa menuju kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk oleh 

guru. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai materi organisasi 

dengan menggunakan media Powerpoint. (Auditory) 

4. Siswa mengerjakan LKS  mengenai materi organisasi secara kelompok. 

(Intellectually) 

5. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya secara berkelompok yang telah 

selesai mereka kerjakan. (Auditory) 

6. Siswa dari kelompok lain bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. 

(Auditory) 
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7. Siswa mengerjakan kuis secara individu. (Repetition) 

8. Siswa menyimpulkan secara lisan tentang materi yang telah dibahas. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan atas penelitian yang telah dilakukan 

terhadap model pembelajaran  AIR dalam proses pembelajaran. Adapun hasil 

penelitian tersebut adalah: 

Hamzah. (2013).  Penerapan Model Pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa dalam 

Pembelajaran Fisika Kelas X IPA 3 SMA Negeri 3 Purworejo Tahun 

Pelajaran 2013/2014 Hasil dari penelitian ini dapat menunjukan bahwa 

dengan menggunakan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 

(AIR) pada pembelajaran fisika dapat meningkatkan pema-haman siswa SMA 

Negeri 3 Purworejo kelas X IPA 3. Rata-rata pemahaman fisika siswa pada 

tahap pra siklus adalah 57,53 dengan persentase 12,5%, meningkat menjadi 

69,62 dengan persentase 53,12% setelah diberi tindakan pada siklus I, dan 

meningkat kembali menjadi 81 dengan persentase 81,25% setelah diberi 

tindakan pada siklus II. 

Handayani. (2014)  Keefektifan Auditory Intellectually Repetition 

Berbantuan LKPD terhadap Kemampuan Penalaran Peserta Didik SMP. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Blado maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Kemampuan penalaran matematis 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado Kabupaten Batang pada materi 
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luas dan volume kubus dan balok yang memperoleh pembelajaran dengan 

model pembelajaran AIR berbantuan LKPD dapat memenuhi KKM klasikal 

yaitu ≥75% dari banyaknya peserta didik tersebut dengan ketuntasan klasikal 

mencapai 94,73%; (2) kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 1 Blado Kabupaten Batang pada materi luas dan volume 

kubus dan balok yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran 

AIR berbantuan LKPD lebih baik dibanding kemam-puan penalaran matematis 

peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran 

STAD. 

Hardy. (2010). Auditory Learning in Mathematics. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran Auditory dengan memfokuskan pada 

pendengaran siswa. Belajar dengan mendengarkan kata atau kalimat 

matematika memudahkan siswa memahami suatu konsep baru dan 

memasukkannya dalam ingatan.  

Mustagfiri (2013) Komparasi Model Pembelajaran AIR Dan 

Ekspositori Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Materi Lingkungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 82,83 dan rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol 76,58 sehingga diperoleh thitung = 3,220; sedangkan tabel t dengan α 

= 5% dan dk = 72 diperoleh ttabel = 1,675. Karena thitung > ttabel. Maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah antara siswa yang menggunakan model pembelajaran Auditory 
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Intellectually Repetition (AIR) dan ekspositori. Selain itu juga disimpulkan 

bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen lebih 

baik bila dibandingkan dengan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas ekspositori. 

Akhlaghi. (2015). The Effect of Powerpoint Presentation on Grammar 

and Vocabulary Learning of Iranian Pre-University EFL Learners. Dari 

sekelompok siswa EFL yang 54 siswa yang dipilih secara acak dan dibagi 

menjadi dua kelompok dengan masing-masing angggota 27 siswa (kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen) menunjukkan bahwa presentasi Powerpoint 

dapat membuktikan sukses dalam meningkatkan tata bahasa peserta didik dan 

pengetahuan kosa kata. Ditemukan juga  peserta didik memiliki sikap positif 

terhadap penggunaan presentasi Powerpoint. 

Noryati. (2014). Efektifitas Media Power Point pada Pembelajaran 

Bidang Studi Bahasa Indonesia di SDN Ngelang 02 Kecamatan Maospati 

Kabupaten Magetan Tahun 2014/2015. Menurut hasil perhitungan terhadap 20 

butir soal yang berkaitan dengan efektifitas pemanfaatan media power point 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang peneliti berikan kepada 22 siswa 

kelas IV SD Negeri Ngelang 02 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan 

termasuk dalam kategori “efektif”. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa dari nilai rata-rata angket 63,6 berada di kategori efektif. 

Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 

Ngelang 02 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan pada waktu 
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wawancara, bahwa media power point itu efektif dalam proses belajar 

mengajar. 

Nouri dan Shahid. (2005) The Effect Of Powerpoint Presentations On 

Student Learning And Attitudes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Presentasi Powerpoint dapat meningkatkan sikap siswa terhadap instruktur dan 

presentasi kelas. 

Purwanto. (2014). Pengaruh Model Pembelajaran Generatif 

Berbantuan Media Powerpoint Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SD 

Gugus Kapten Japa Denpasar Utara. Hasil penelitian menunjukan ada 

perbedaan yang signifikan hasil belajar PKn antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan melalui model Pembelajaran Generatif Berbantuan Media 

Powerpoint dengan kelas yang dibelajarkan secara konvensinal. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dari perolehan nilai rata-rata kelas eksperimen = 81,06 > = 

75,85 pada kelas kontrol dan hasil analisis uji hipotesis diperoleh thitung = 

4,82 > ttabel (α= 0,05, 63) = 2,000 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model Pembelajaran Generatif 

Berbantuan Media Powerpoint berpengaruh terhadap hasil belajar PKn pada 

siswa kelas V SD Gugus Kapten Japa Denpasar Utara Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan, peneliti 

menyimpulkan bahwa penerapan model AIR dan media Powerpoint efektif 

dalam pembelajaran sehingga dapat memperkuat penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model Auditory 
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Intellectually Repetition dengan Media Powerpoint Pada Siswa Kelas V SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang” yang dilakukan oleh peneliti. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai 

penerapan model pembelajaran AIR dan penggunaan media Powerpoint dalam 

pembelajaran antara lain: pada umumnya model pembelajaran AIR diterapkan 

dalam pembelajaran eksakta seperti matematika dan sains dan masih jarang 

untuk diterapkan dalam pembelajaran di SD. Selain itu, tahap Repetition pada 

model AIR ini diberikan secara langsung untuk dijawab secara lisan oleh siswa 

bukan dalam bentuk tugas secara tertulis sehingga melatih siswa untuk berani 

menjawab dan mengungkapkan pendapatnya. Model pembelajaran AIR ini 

dipadukan dengan media Powerpoint yang disajikan menarik dengan 

permainan warna, teks dan animasi sehingga dapat merangsang siswa untuk 

mengetahui lebih jauh informasi terhadap materi yang disampaikan. 

 

2.3.  KERANGKA BERPIKIR 

Kualitas pembelajaran PKn di kelas V SDN Pudakpayung 02 masih 

rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya dari guru dan dari 

siswa. Dari segi guru, guru sudah menerapkan model pembelajaran tetapi 

belum dikembangkan dengan maksimal, pemanfaatan media pembelajaran 

belum maksimal. Sedangkan dari segi siswa, partisipasi siswa dalam 

pembelajaran masih kurang, kurang adanya motivasi dalam belajar, dan kurang 

mampu bekerja sama dalam kelompok. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar 
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siswa rendah yaitu hanya 16 siswa (62,8%) yang mencapai KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 70.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menerapkan model 

pembelajaran AIR dipadukan dengan media Powerpoint. Dengan model 

pembelajaran AIR siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, siswa 

mampu memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Sehingga 

dengan penerapan model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Hal tersebut 

dapat digambarkan melalui alur kerangka berpikir sebagai berikut.   
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Berikut ini kerangka berpikir yang diterapkan oleh peneliti: 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

1. Guru: guru sudah menerapkan model pembelajaran tapi belum 

dikembangkan dengan maksimal, kurang memanfaatkan media 

yang mendukung, kurang memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Siswa: belajar sebatas menerima pengetahuan dari guru, 

partisipasi, minat, motivasi belajar masih kurang, kurang mampu 

bekerja dalam kelompok, serta kurang mampu dalam memecahkan 

masalah 

3. Hasil belajar: sebanyak 27 dari 43 siswa kelas V  belum mencapai 

KKM yang ditetapkan yaitu 70. 

Langkah-langkah model pembelajaran AIR menurut Shoimin 

(2014:30) dengan media Powerpoint (Indriana, 2011:154) yang telah 

dimodifikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap 

kelompok terdiri 6-7 siswa. 

2. Siswa menuju kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk 

oleh guru. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai materi 

organisasi dengan menggunakan media Powerpoint. (Auditory) 

4. Siswa mengerjakan LKS  mengenai materi organisasi secara 

kelompok. (Intellectually) 

5. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya secara berkelompok yang 

telah selesai mereka kerjakan. (Auditory) 

6. Siswa dari kelompok lain bertanya dan mengungkapkan 

pendapatnya. (Auditory) 

7. Siswa mengerjakan kuis secara individu. (Repetition) 

8. Siswa menyimpulkan secara lisan tentang materi yang telah 

dibahas. 

 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn meningkat 

dengan katogori sangat baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn meningkat dengan 

kategori sangat baik 

3. Hasil belajar PKn pada siswa kelas V meningkat, ≥80% siswa 

mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 70. 

KONDISI 

AWAL 

TINDAKAN 

KONDISI 

AKHIR 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Penerapan model pembelajaran AIR 

dengan  media Powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasi belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi organisasi kelas 

V  SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang. 



58 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian adalah  guru dan siswa kelas V sebanyak   43 siswa 

terdiri dari 15 siswa laki laki dan 28 siswa perempuan. Pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas dilakukan pada siswa Kelas V SDN Pudakpayung 02 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. 

 

3.2. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn materi kebebasan berorganisasi 

melalui model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint. 

b. Aktivitas  siswa dalam pembelajaran PKn materi kebebasan berorganisasi 

melalui model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint. 

c. Hasil belajar  siswa kelas V SDN Pudakpayung 02 Semarang dalam 

pembelajaran PKn materi kebebasan berorganisasi melalui model 

pembelajaran AIR dengan media Powerpoint. 

 

3.3. PROSEDUR PENELITIAN 

Menurut Arikunto (2010:16) menyatakan bahwa secara garis besar  

terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam melaksanakan penelitian 
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tindakan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun 

penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan. 3.1 Prosedur PTK 

Rancangan dalam penelitian ini  adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan tahapan sebagai berikut : 

3.3.1. Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahap penyusunan rancangan tindakan 

penelitian. Menurut Arikunto (2010 : 75) Pada tahap ini peneliti menentukan 

fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi 

selama tindakan berlangsung. 

Perencanaan pembelajaran dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Observasi 

Pelaksanaan Siklus I 

Perencanaan 

Refleksi 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan Siklus II 

Observasi 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi Siklus III 

Observasi 

? 
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1. Menelaah  pembelajaran PKn  materi kebebasan berorganisasi kelas V 

serta menelaah indikator bersama kolaborator. 

2. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan 

skenario pembelajaran melalui model pembelajaran AIR dengan media 

Powerpoint. 

3. Menyiapkan sumber dan alat peraga yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, siswa, 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

3.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap tindakan merupakan penerapan dari rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya untuk memperbaiki masalah pembelajaran. Menurut 

Arikunto (2010:19) dalam pelaksanaan tahap ini harus dilakukan secara wajar 

tanpa dibuat-buat serta harus lengkap sehingga mampu menggambarkan semua 

kegiatan, mulai dari persiapan sampai penyelesaian. 

Pelaksanaan PTK ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus 

dilaksanakan satu kali pertemuan. Siklus pertama dilaksanakan pembelajaran 

PKn melalui model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint. Apabila  

tindakan perbaikan pada siklus pertama belum berhasil menjawab masalah 

yang menjadi kerisauan guru maka terdapat siklus berikutnya yang langkah-

langkahnya tetap sama dengan menerapkan model pembelajaran AIR dengan 

media Powerpoint. 
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3.3.3. Observasi 

Tahap observasi menurut Arikunto (2010:19) merupakan kegiatan 

pengamatan selama pelaksanaan tindakan. Tahap ini peneliti mencatat proses 

selama pelaksanaan tindakan guna memperoleh data yang akurat demi 

perbaikan siklus selanjutnya.  

Saat pelaksanaan observasi, peneliti berkolaborasi dengan guru yang 

mengampu kelas V sebagai guru kolaborator. Observasi yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa  dengan 

menggunakan instrumen yang telah disediakan, serta melakukan observasi  

terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran. 

3.3.4. Refleksi 

Menurut Aqib (2014:32) pada tahap refleksi ini peneliti bersama 

kolaborator melakukan analisis data dari proses, masalah dan hambatan yang 

dijumpai saat pelaksanaan tindakan serta dampak dari tindakan yang telah 

dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi, yaitu mengkaji 

proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

pada siswa kelas V pada SDN Pudakpayung 02 Semarang. Proses 

pembelajaran tersebut dievaluasi keefektifannya dengan melihat ketercapaian 

dalam indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, kemudian 
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membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya bersama 

kolaborator. 

 

3.4. SIKLUS PENELITIAN 

3.4.1. Siklus I 

3.4.1.1. Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

1) Menyusun RPP pembelajaran PKn dengan materi organisasi di sekolah 

2) Menyiapkan media Powerpoint dan menyiapkan sumber pembelajaran. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dan hasil belajar selama pembelajaran  

3.4.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan Awal 

1. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

2. Pengkondisian kelas 

3. Salam 

4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan: “Jika ada 

tugas sekolah berupa PR maupun tugas kelompok, lebih cepat 

diselesaikan sendiri apa lebih cepat diselesaikan bersama teman-

teman?” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
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6. Memberikan motivasi: “kalian harus memperhatikan  dengan 

sungguh-sungguh agar dapat memahami materi ini dengan baik, 

sehingga kalian mendapat nilai yang optimal.” 

b. Kegiatan Inti 

1. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok oleh guru dengan 

anggota 4-6 siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai organisasi 

melalui Powerpoint (Auditory) 

3. Guru memberikan LKK kepada setiap kelompok mengenai materi 

organisasi 

4. Siswa mendiskusikan LKK mengenai materi organisasi bersama 

kelompoknya. (Intellectually) (Auditory) 

5. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. 

(Auditory) 

6. Siswa lain memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok 

lain. 

7. Siswa menjawab kuis secara individu. (Repetition) 

8. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

9. Siswa dan guru bertanya-jawab tentang materi yang telah 

dipelajari. 
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c. Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan guru menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

2. Guru mengadakan evaluasi 

3. Guru melakukan refleksi selama pembelajaran berlangsung 

4. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

3.4.1.3. Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

1. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam 

pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam 

menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung 

2. Selain itu juga disediakan lembar observasi aktivitas siswa, peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas 

siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3. Mencatat hal-hal penting selama pelaksanaan tindakan penelitian.  

4. Mencatat hasil belajar siswa selama pembelajaran untuk mengetahui 

kualitas pembelajaran PKn selama proses pembelajaran berlangsung. 
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3.4.1.4. Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

pertama. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama. 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua 

3.4.2. Siklus II 

3.4.2.1. Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

1) Menyusun RPP pembelajaran PKn dengan materi organisasi sekolah 

dan masyarakat 

2) Menyiapkan media Powerpoint dan menyiapkan sumber 

pembelajaran. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dan hasil belajar selama pembelajaran  

3.4.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan Awal 

1. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

2. Pengkondisian kelas 

3. Salam 

4. Melakukan apersepsi dengan memutarkan salah satu contoh 

organisasi sekolah : “Coba kalian amati video ini! Informasi apa 

yang kalian dapatkan dari video tersebut?” 
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5. Memberikan motivasi: “Untuk itu kalian harus memperhatikan  

dengan sungguh-sungguh agar dapat memahami materi ini dengan 

baik, sehingga kalian mendapat nilai yang optimal.” 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

b. Kegiatan Inti  

1. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok oleh guru dengan 

anggota 4-6 siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai organisasi 

sekolah dengan menggunakan media  Powerpoint organisasi 

sekolah. (Auditory) 

3. Guru memberikan LKK kepada setiap kelompok mengenai 

materi organisasi sekolah.  

4. Siswa mendiskusikan LKK yang diberikan oleh guru mengenai 

organisasi sekolah.  (Intellectually) (Auditory) 

5. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas. (Auditory) 

6. Siswa lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang 

presentasi.  

7. Siswa menjawab kuis dari guru secara individu. (Repetition) 

8. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

9. Siswa dan guru bertanya-jawab tentang materi yang telah 

dipelajari. 
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c. Kegiatan akhir 

1. Siswa dan guru menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

2. Guru mengadakan evaluasi 

3. Guru melakukan refleksi diri selama pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

3.4.2.3. Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

1. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam 

pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam 

menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung 

2. Selain itu juga disediakan lembar observasi aktivitas siswa, peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas 

siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran.  

3. Mencatat hal-hal penting selama pelaksanaan tindakan penelitian. 

4. Mencatat hasil belajar siswa selama pembelajaran untuk mengetahui 

kualitas pembelajaran PKn selama proses pembelajaran berlangsung. 
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3.4.2.4. Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

kedua. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua. 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga. 

3.4.3. Siklus III 

3.4.3.1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah 

memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan  

pada siklus kedua. Dalam tahap ini meliputi: 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

1) Menyusun RPP pembelajaran PKn dengan materi peran serta dalam 

organisasi 

2) Menyiapkan media Powerpoint dan menyiapkan sumber 

pembelajaran. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dan hasil belajar selama pembelajaran  

3.4.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan Awal  

1. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

2. Pengkondisian kelas  
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3. Salam  

4. Presensi 

5. Melakukan apersepsi dengan bertanya jawab dengan siswa: 

“Kemarin kita sudah belajar tentang contoh organisasi. Siapa yang 

masih ingat? Dari contoh tersebut, siapa yang tahu bagaimana 

wujud partispasi kita dalam organisasi itu?” 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

7. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

8. Motivasi. “Setelah belajar tentang contoh organisasi, semoga anak-

anak dapat berperan aktif menjadi pengurus dalam organisasi yang 

ada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.” 

b. Kegiatan Inti  

1. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok oleh guru dengan 

anggota 4-6 siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai peran serta 

dalam pemilihan organisasi sekolah dengan menggunakan 

media  Powerpoint organisasi sekolah. (Auditory) 

3. Siswa mendemonstrasikan cara pemilihan pengurus organisasi 

di kelas.  

4. Guru memberikan LKK kepada setiap kelompok mengenai 

materi organisasi sekolah.  

5. Siswa mendiskusikan LKK yang diberikan oleh guru mengenai 

organisasi sekolah. (Intellectually) (Auditory) 
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6. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas. (Auditory) 

7. Siswa lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang 

presentasi.  

8. Siswa menjawab kuis dari guru secara individu.  (Repetition) 

9. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

10. Siswa dan guru bertanya-jawab tentang materi yang telah 

dipelajari. 

c. Kegiatan akhir  

1. Siswa dan guru menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

2. Guru mengadakan evaluasi 

3. Guru melakukan refleksi diri selama pembelajaran 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

3.4.3.3. Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

1. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam 

pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam 

menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung 
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2. Selain itu juga disediakan lembar observasi aktivitas siswa, peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas 

siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3. Mencatat hal-hal penting selama pelaksanaan tindakan 

4. Mencatat hasil belajar siswa selama pembelajaran untuk mengetahui 

kualitas pembelajaran PKn selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.4.3.4. Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

ketiga. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus ketiga. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus ketiga. 

4. Menganalisis hasil dari keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa jika ketiganya sudah mencapai target indikator 

keberhasilan yang diharapkan, maka penelitian dihentikan. 

 

3.5. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1. Sumber data 

3.5.1.1. Siswa 

Sumber data siswa kelas V SDN Pudakpayung 02 sebanyak 43 siswa 

yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Hasil pengamatan 

dari aktivitas siswa diperoleh dari pengamatan dan hasil belajar diperoleh 

melalui tes selama pelaksanaan siklus pertama, siklus kedua dan siklus ketiga 
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dan hasil evaluasi dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran AIR 

dengan media Powerpoint. 

3.5.1.2. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru melalui 

pengamatan dalam pembelajaran melalui model AIR dengan media 

Powerpoint. 

3.5.1.3. Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum 

dilakukan tindakan.  

3.5.1.4. Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa data aktivitas siswa, aktivitas guru dan hasil pembelajaran 

PKn. 

3.5.2. Jenis Data 

3.5.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara 

deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistic deskriptif. 

Misalnya nilai rerata, presentase keberhasilan belajar, dan lain-lain (Arikunto, 

2010: 131). Data berjenis kuantitatif merupakan data hasil uji kompetensi 

siswa yang diwujudkan dengan angka selama mengikuti pembelajaran PKn 

melalui model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint. 
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3.5.2.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman 

terhadap suatu pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap 

metode belajar yang baru (afektif), aktivitas mengikuti pelajaran, perhatian, 

antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan sejenisnya, dapat 

dianalisis secara kualitatif (Arikunto, 2010: 131).  

Data kualitatif ini diwujudkan dengan kalimat penjelas dari instrumen 

penilaian dengan berbagai deskriptor melalui penskoran 1 sampai 4  yang 

merupakan hasil pengamatan selama proses pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran AIR dengan media Powerpoint yang diklasifikasikan menjadi: 

sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K) dengan menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS melalui model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint. 

3.5.3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik non tes dan tes. 

3.5.3.1. Non Tes 

Menurut Hamdani (2011: 316) Teknik nontes adalah suatu alat 

penilaian yang dipergunakan untuk mendapatakan informasi tertentu 

tentang tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan tes. Tujuan dari 

teknik ini bertujuan utnuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
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evaluasi hasil belajar dari segi ranah sikap dan ranah keterampilan. Teknik 

nontes yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.5.3.1.1. Observasi 

Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu 

bentuk teknik nontes yang biasa dipergunakan untuk menilai 

sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, 

saksama, dan sistematis (Hamdani, 2011: 317). Dalam penelitian 

ini, observasi digunakan untuk mengetahui keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn. Sasaran dalam observasi 

ini adalah guru dan siswa dengan menggunakan alat lembar 

observasi yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas 

pembelajaran PKn melalui model pembelajaran AIR dengan media 

Powerpoint. 

3.5.3.1.2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan yang digunakan untuk 

memperoleh data yang tidak terekam melalui lembar observasi, 

seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan berlangsung, 

reaksi mereka, atau petunjukpetunjuk lain yang dapat dipakai 

sebagai bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi 

(Arikunto, 2010:78). 

3.5.3.1.3. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data 

yang diperoleh saat observasi. Dokumen yang digunakan dalam 
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penelitian ini berupa data kelompok siswa dan daftar nilai hasil 

belajar siswa, serta dokumentasi yang berupa foto-foto atau video 

saat pembelajaran. Dokumentasi yang ada untuk memberikan 

gambaran secara konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan 

juga menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas belajar 

berlangsung. 

3.5.3.2. Tes 

Menurut Poerwanti (2008: 67) tes merupakan alat atau prosedur 

yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Berkaitan dengan 

pembelajaran, tes merupakan indikator pencapaian kompetensi. Penelitian 

ini menggunakan tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk memperoleh 

data tentang hasil belajar PKn melalui model pembelajaran PKn dengan 

media Powerpoint. 

 

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan penelitian adalah: 

3.6.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif di analisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, 

median, modus, nilai  terendah dan nilai tertinggi  dan ketuntasan belajar secara 

individual maupun klasikal dan ditampilkan dalam bentuk persentase. 
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Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah 

proses belajar mengajar berlangsung  pada  setiap siklusnya. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut :  

a. Menghitung mean/rerata dengan rumus: 

  ̅ = 
∑  

∑  
 

Keterangan: 

 ̅ = mean (rata-rata) 

∑   = jumlah semua nilai siswa 

∑    = jumlah banyak data  

     (Herrhyanto, 2008: 4.2) 

Menentukan median 

Me = b +p [  
      

 
 ]  

Keterangan : 

Me = median  

b = batas bawah, di mana median makan terletak  

n = banyak data/jumlah sampel 

F = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median  

p    = panjang kelas interval  

f = frekuensi kelas median 

(Sugiyono, 2010: 53) 

b. Menentukan modus 

Mo = b +p ( 
  

     
 )  
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Keterangan : 

Mo = modus 

b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p = panjang kelas interval 

b1 = frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 

terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 

b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. 

(Sugiyono, 2010:52) 

c. Menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

  Ketuntasan klasikal=
                                 

                       
 x 100%   

(Aqib, 2010: 41) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, 

dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1.  

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Tingkat Keberhasilan Kriteria 

>80%          Sangat tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% Sangat rendah 

3.6.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan catatan lapangan dalam  pembelajaran PKn melalui model 
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pembelajaran AIR dengan media Powerpoint, dianalisis dengan 

mengorganisasikan, mengklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang 

menjadi fokus analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Adapun data  keterampilan guru  dan aktivitas siswa dianalisis 

berdasarkan  kriteria/kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang berdasarkan 

skor yang telah ditetapkan. Menurut Poerwanti, dkk (2008: 6.9-6.10) dalam 

mengolah data skor dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terendah; 

2) Menentukan skor tertinggi; 

3) Mencari median; 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori ( sangat baik, baik, cukup, 

kurang). 

Jika:   

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Q2 = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 =  ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =  ( n +1 ) untuk data 

ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 
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Letak Q3 =  (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 =  ( n +1 ) untuk data 

ganjil. 

Q4= kuartil keempat = T 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membuat 

instrumen keterampilan guru dan aktivitas siswa untuk mengukur 

keterampilan guru dan aktivitas siswa saat proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2.  

Klasifikasi nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru 

dan aktivitas siswa 

Skala penilaian Kategori penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

(Herhyanto, 2008 :5.3) 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru 

dan aktivitas siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.3. 

 Klasifikasi Tingkatan Nilai Keterampilan Guru 

Skor Keterampilan Guru Kriteria 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 
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 Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran AIR dengan 

media Powerpoint pada pembelajaran PKn kelas V yang terdiri dari 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, kemampuan menjelaskan, 

keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan 

Tabel 3.4.  

Klasifikasi Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

Skor Aktivitas Siswa Kriteria 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 ≤ skor < 24,5 Baik 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

 

Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran AIR dengan 

media Powerpoint pada pembelajaran PKn kelas V yang terdiri dari aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas  mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas 

mental dan aktivitas emosional. 

 

 

 

 



81 

 

 
 

8
1
 

3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran AIR dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN 

Pudakpayung 02 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran AIR dengan media Powerpoint meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik dengan rentang skor 18 ≤ skor < 

27,5. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran 

AIR dengan media Powerpoint sekurang-kurangnya baik dengan 

rentang skor 16 ≤ skor < 24,5. 

3. Minimal  80% dari seluruh siswa kelas V SDN Pudakpayung 02 

Semarang mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 70 

dalam pembelajaran PKn.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas V SDN Pudakpayung 

02 Kota Semarang melalui model pembelajaran AIR dengan media 

Powerpoint untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 21 

dengan kriteria baik. Pada siklus II memperoleh skor 26 dengan kriteria baik. 

Selanjutnya pada siklus III memperoleh 30 dengan kriteria sangat baik.  

Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh jumlah skor rata-rata 18,47 

dengan kriteria baik. Pada siklus II memperoleh jumlah skor rata-rata 21,93 

dengan kriteria baik. Pada siklus III memperoleh jumlah skor rata-rata  24,51 

dengan kriteria sangat baik. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I, ketuntasan 

klasikal sebesar 58,1% dengan kriteria sedang dan rata-rata kelas 66,6. 

Peningkatan terjadi pada siklus II dengan ketuntasan klasikal mencapai 76,7% 

dengan kriteria tinggi dan rata-rata kelas 77,6. Peningkatan juga terjadi pada 

siklus III dengan ketuntasan klasikal 86% dengan kriteria sangat tinggi dan 

rata-rata kelas 80,8. 

Paparan simpulan di atas menunjukkan bahwa hipotesis yang telah 

ditetapkan dapat diterima kebenarannya yaitu dengan menerapkan model AIR 
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dengan media Powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa. 

5.2.  SARAN 

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan penelitian, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut.  

a. Bagi guru 

Guru perlu meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran 

salah satunya keterampilan memberi penguatan baik verbal maupun 

nonverbal agar siswa termotivasi dalam belajar. 

b. Bagi siswa  

Siswa perlu meningkatkan keaktifannya dan kemampuan bertanya dengan 

cara guru memberi stimulus kepada siswa untuk berani bertanya dan 

mengemukakan pendapat sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi sekolah  

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah hendaknya memberikan 

keterampilan dan motivasi kepada guru untuk menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif dan memanfaatkan media pembelajaran agar 

kegiatan pembelajaran lebih efektif. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul :  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model AIR dengan media 

Powerpoint pada Siswa Kelas V SDN Pudakpayung 02 

NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTR

UMEN 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

PKn melalui 

model 

pembelajaran AIR 

dengan media 

Powerpoint. 

1. Membuka pelajaran 

2. Mengajukan 

pertanyaan kepada 

siswa 

3. Menyampaikan materi 

tentang organisasi 

dengan menggunakan 

media Powerpoint 

4. Membimbing 

kelompok belajar 

siswa untuk berdiskusi 

menyelesaikan LKK  

5. Memberi kesempatan 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil kerjanya 

6. Memberikan kuis 

kepada siswa untuk 

dikerjakan secara 

individu 

7. Memberikan 

penghargaan kepada 

siswa yang aktif dalam 

pembelajaran 

8. Mengelola kelas 

9. Menutup pelajaran  

1. Guru 

2. Foto 

3. Catatan 

Lapangan 

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

PKn melalui 

model 

pembelajaran AIR 

1. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pelajaran 

2. Menanggapi apersepsi 

3. Memperhatikan materi 

yang disampaikan guru 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Catatan 

Lapangan 

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

LAMPIRAN 1 
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NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTR

UMEN 

dengan media 

Powerpoint. 

4. Mengerjakan LKK 

secara berkelompok 

5. Mempresentasikan 

hasil kerjanya secara 

berkelompok yang 

telah selesai dikerjakan 

6. Menanggapi hasil kerja 

kelompok lain 

7. Kegiata kuis secara 

individu 

8. Melakukan refleksi 

terhadap hasil belajar 

siswa  

3.  Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

PKn melalui 

meodel 

pembelajaran AIR 

dengan media 

Powerpoint 

1. Menjelaskan 

pengertian organisasi 

2.  Menganalisis  

manfaat berorganisasi 

3. Menggambarkan 

struktur dalam 

organisasi 

4. Menyebutkan 3 contoh 

organisasi di 

lingkungan sekolah. 

5. Menjelaskan macam-

macam organisasi di 

lingkungan sekolah. 

6. Menganalisis 

pentingnya organisasi 

di lingkungan sekolah 

dan masyarakat. 

7. Menjelaskan peranan 

pemimpin dalam 

organisasi 

8. Menganalisis peran 

anggota dalam 

organisasi 

9. Menjelaskan cara 

pemilihan pengurus 

1. Siswa 

2. Foto 

 

1. Lembar 

Penilaian 

2. Tes 

Tertulis 
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NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTR

UMEN 

organisasi. 

10. Mensimulasikan cara 

pemilihan pengurus 

organisasi kelas. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus……………….. 

Nama Guru : Lilis Tyaningrum 

Nama SD : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas/semester : V / 2 

Mata pelajaran : PKn 

Hari/tanggal : ………………….. 

 

Petunjuk:  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru. 

2.  Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

Skor penilaian 

1. Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

2. Skor 3 : Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

3. Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

4. Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

5. Skor 0 : Jika tidak ada deskriptor yang tampak.  (Rusman, 2012:98) 

 

No Indikator Deskriptor Check () Skor 

1. Membuka 

pelajaran  
2. Menyampaikan apersepsi 

dengan mengaitkan materi. 

  

3. Mengulang kembali 

pelajaran sebelumnya. 

 

4. Menarik perhatian siswa  

5. Menimbulkan motivasi 

belajar pada siswa  

 

2. Mengajukan 

pertanyaan pada 

siswa 

1. Mengajukan pertanyaan 

secara singkat dan jelas 

  

2. Memberikan acuan berupa 

pertanyaan yang berisi 

informasi yang relevan. 

3. Menyebarkan giliran secara 

acak 

LAMPIRAN 2 
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No Indikator Deskriptor Check () Skor 

4. Memberikan waktu berpikir 

untuk menjawab pertanyaan. 

3. Menyampaikan 

materi tentang 

organisasi dengan 

menggunakan 

media Powerpoint 

1. Menjelaskan kegiatan selama 

pembelajaran 
  

2. Menarik minat siswa dalam 

pembelajaran. 

 

3. Relevan dengan tujuan 

pembelajaran 

 

4. Memanfaatkan media 

pembelajaran 

 

4. Membimbing 

kelompok belajar 

siswa untuk 

berdiskusi 

menyelesaikan 

LKK 

2. Menentukan jumlah anggota 

dalam kelompok 
  

3. Membentuk kelompok 

secara heterogen 

 

4. Memberi waktu pada 

kelompok untuk berdiskusi 

 

5. Memfasilitasi siswa dalam 

kerja kelompok 

 

5. Memberi 

kesempatan 

kepada masing-

masing  kelompok 

untuk 

mempresentasikan 

hasil kerjanya.  

1. Memberikan petunjuk jalannya 

presentasi  

  

2. Memberikan kesempatan 

kepada semua kelompok  

 

3.  Memberikan kelompok lain 

untuk memberi tanggapan 

 

4. Memberikan reward kepada 

perwakilan kelompok  

 

6. Memberikan kuis  

kepada siswa 

untuk dikerjakan 

secara individu 

1. Kuis sesuai dengan materi yang 

telah disampaikan  
  

2. Disampaikan dengan bahasa 

yang jelas 
 

3. Kuis ditujukan kepada 

semua siswa 

 

4. Memberikan penguatan atas 

jawaban siswa 

 

7. Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa yang 

aktif dalam 

pembelajaran 

2. Memberikan motivasi 

kepada siswa. 

  

3. Memberikan umpan balik 

kepada siswa baik yang 

berprestasi ataupun yang 

masih kurang. 
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No Indikator Deskriptor Check () Skor 

 4. Memberikan penghargaan 

secara simbolis. 

 

5. Menyampaikan hasil belajar 

yang diperoleh selama 

pembelajaran. 

 

8. Mengelola kelas 2. Memberikan petunjuk yang 

jelas  

  

3. Memberi teguran jika ada 

siswa yang ramai sendiri  

 

4. Memberikan perhatian yang 

sama pada tiap-tiap 

kelompok  

 

5. Memusatkan perhatian 

kelompok  

 

9.  Menutup 

pelajaran  
2. Menyimpulkan materi    

  3. Melakukan refleksi  

4. Memberikan evaluasi   

5. Memberikan tindak lanjut   

 

Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 

Keterangan Penilaian  : 

Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah  (R) :  0 

n  : (T- R) + 1 = (36 – 0) +1 = 37 

Kuartil pertama (  ) = 
 

 
(   )  Kuartil kedua (K2) = 

 

 
(   ) 

   = 
 

 
(    )= 9,5          = 

 

 
(    )= 19 

Nilai    = 
 

 
(                        ) Nilai K2 = data ke 19  = 18 

 =  
 

 
(     )  

 = 8,5 

Kuartil ketiga (  ) = 
 

 
(   )= 

 

 
(    )=  28,5 

Nilai    = 
 

 
(                         ) 
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 =  
 

 
(      )  

 = 27,5 

Skor Keterampilan Guru Kriteria 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

Petunjuk pembacaan klasifikasi data : 

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan 27,5 dan kurang dari atau sama 

dengan 36, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas. 

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 18 dan kurang dari 27,5, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas. 

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 8,5 dan kurang dari 18, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas. 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 8,5, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas. 

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Observer, 

 

 

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

  



203 

 

 
 

2
0
3
 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus……………….. 

Nama Siswa : ............................... 

Nama SD : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas/semester : V / 2 

Mata pelajaran : PKn 

Hari/tanggal : ………………….. 

 

Petunjuk:  

Petunjuk:  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru. 

2.  Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

Skor penilaian 

1. Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

2. Skor 3 : Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

3. Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

4. Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

5. Skor 0 : Jika tidak ada deskriptor yang tampak.  (Rusman, 2012:98) 

 

No Indikator Deskriptor Check () Skor 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pelajaran 

1. Datang tepat waktu  

 

2. Menempati tempat 

duduk 

 

3. Mengeluarkan alat tulis  

4. Sudah mempelajari 

materi 

 

2. Menanggapi apresepsi 1. Menjawab pertanyaan 

pada saat apersepsi 
  

2. Memperhatikan ilustrasi 

yang disampaikan guru 
 

LAMPIRAN 3 
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No Indikator Deskriptor Check () Skor 

3. Menjawab sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan 
 

4. Mengulangi materi yang 

disampaikan guru pada 

pertemuan sebelumnya 

 

3. Memperhatikan materi  

yang disampaikan guru   

1. Bersikap tenang 

memperhatikan 

penyajian materi 

  

2. Antusias dalam 

pembelajaran 

 

3. Tidak berbicara sendiri  

4. Mencatat hal-hal penting   

4. Mengerjakan LKK secara 

berkelompok  

1. Mendiskusikan masalah 

dalam kelompok 

  

2. Memberikan pendapat  

3. Kerja sama dalam 

anggota kelompok 

 

4. Tidak gaduh dalam 

berdiskusi 

 

5 Mempresentasikan hasil 

kerjanya secara 

berkelompok yang telah 

selesai mereka kerjakan 

1. Siswa berani mewakili 

kelompoknya  
  

2. Siswa lancar dalam 

membacakan hasil diskusi  
 

3. Siswa menawarkan apabila 

ada yang bertanya  
 

4. Siswa menjawab 

pertanyaan dari temannya 

 

6 Menanggapi hasil kerja 

kelompok lain.  

 

1. Memperhatikan 

penyampaian hasil 

diskusi teman 

  

2. Menyampaikan 

pertanyaan 

 

3. Menyampaikan 

masukan 

 

4. Saling menghargai hasil 

kerja atau tugas teman 

 

7 Kegiatan kuis secara 1. Antusias ketika kegiatan 

kuis berlangsung 
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No Indikator Deskriptor Check () Skor 

individu 2.  Mengangkat tangan untuk 

menjawab petanyaan 
 

3. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan 

jawaban yang tepat 

 

4. Menjawab pertanyaan 

dengan tidak membaca 

buku 

 

8 Melakukan refleksi 

terhadap hasil 

pembelajaran 

1. Mengajukan pertanyaan 

terkait materi yang 

belum dipahami 

  

2. Menyimpulkan materi 

yang telah dibahas 

 

3. Mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang 

 

4. Mengerjakan soal 

evaluasi dengan waktu 

yang telah ditentukan 

 

Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 

Keterangan Penilaian  : 

Skor tertinggi (T) :  32 

Skor terendah  (R) :  0 

n  : (T- R) + 1 = (32 – 0) +1 = 33 

Kuartil pertama (  ) = 
 

 
(   )  Kuartil kedua (K2) = 

 

 
(   ) 

   = 
 

 
(    )= 8,5          = 

 

 
(    )= 17 

Nilai    = 
 

 
(                       ) Nilai K2 = data ke 17  = 16 

 =  
 

 
(    )    

 = 7,5 

Kuartil ketiga (  ) = 
 

 
(   )= 

 

 
(    )=  25,5 

Nilai    = 
 

 
(                         ) 

 =  
 

 
(      )  

 = 24,5 
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Skor Aktivitas Siswa Kriteria 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 ≤ skor < 24,5 Baik 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

Petunjuk pembacaan klasifikasi data : 

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan  24,5 dan kurang dari atau sama 

dengan 32, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas. 

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 16 dan kurang dari 24,5, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas. 

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 7,5 dan kurang dari 16, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas. 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 7,5, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas. 

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Observer, 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP (RANAH AFEKTIF) 

 

Nama Siswa : ............................... 

Nama SD : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas/semester : V / 2 

Mata pelajaran : PKn 

Hari/tanggal : ………………….. 

 

Petunjuk:  

Petunjuk:  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru. 

2.  Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

Skor penilaian 

1. Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

2. Skor 3 : Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

3. Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

4. Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

5. Skor 0 : Jika tidak ada deskriptor yang tampak.  (Rusman, 2012:98) 

No Indikator Deskriptor Check () Skor 

1 Kerjasama 1. Membantu teman dalam 

kelompok ketika menjumpai 

masalah 

 

 

2. bekerjasama dalam 

mengerjakan LKS 

 

3. Mencocokkan jawaban/ 

konsepsinya dalam satu 

kelompok 

 

4. Adanya pembagian tugas 

dalam kelompok 

 

2 Tanggung Jawab 1. Memperhatikan guru   

2. Menyelesaikan tugas dari  

LAMPIRAN 4 
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No Indikator Deskriptor Check () Skor 

guru.  

3. Menyelesaikan tugas 

kelompok sesuai tugas yang 

dibagikan 

 

4. Berupaya meyelesaikan 

tugasnya tepat waktu. 

 

3 Disiplin 1. Hadir tepat waktu dalam 

kelas 

  

2. Tertib dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

3. Tertib dalam tugas 

kelompok. 

 

4. Tenang ketika mengerjakan 

soal individu. 

 

4 Berani 1. Berani mengajukan 

pertanyaan 

  

2. Berani menyanggah dan 

memberi suatu pendapat. 

 

3. Berani mempresentasikan 

hasil diskusi. 

 

4. Berani menyawab 

pertanyaan. 

 

 

Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 

Keterangan Penilaian  : 

Skor tertinggi (T) :  16 

Skor terendah  (R) :  0 

n  : (T- R) + 1 = (16 – 0) +1 = 17 

Kuartil pertama (  ) = 
 

 
(   )  Kuartil kedua (K2) = 

 

 
(   ) 

   = 
 

 
(    )= 4,5          = 

 

 
(    )= 9 

Nilai    = 
 

 
(                       ) Nilai K2 = data ke 9  = 8 

 =  
 

 
(    )    

 = 3,5 

Kuartil ketiga (  ) = 
 

 
(   )= 

 

 
(    )=  13,5 
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Nilai    = 
 

 
(                         ) 

 =  
 

 
(      )  

 = 12,5 

Kriteria Penilaian Ranah Afektif 

Skor Kriteria 

12,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik 

8 ≤ skor < 12,5 Baik 

3,5 ≤ skor < 8 Cukup 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang 

Petunjuk pembacaan klasifikasi data : 

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan  12,5 dan kurang dari atau sama 

dengan 16, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas. 

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 8 dan kurang dari 12,5, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas. 

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 3,5 dan kurang dari 8, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas. 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 3,5, maka data  

5. termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas. 

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Observer, 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester  : V / 2  

Standar Kompetensi : 3. Memahami kebebasan berorganisasi 

Kompetensi Dasar Indikator Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran dan 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

3.1. Mendeskripsik

an pengertian 

organisasi 

 

3.1.1. Menjelaskan 

pengertian organisasi 

3.1.2. Menganalisis manfaat 

berorganisasi 

3.1.3. Menggambarkan 

struktur dalam 

organisasi 

 

a. Siswa dibentuk menjadi 

beberapa kelompok oleh 

guru dengan anggota 4-6 

siswa. 

b. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

organisasi melalui 

Powerpoint organisasi 

(eksplorasi) (Auditory) 

c. Siswa mendiskusikan 

LKK mengenai materi 

organisasi bersama 

kelompoknya. (elaborasi) 

(Intellectually) (Auditory) 

d. Siswa mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya 

di depan kelas.(elaborasi) 

(Auditory) 

 2 x 35 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Isi  

Widihastuti, Setiati. 

2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk Kelas V SD. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Nasional. 

Sutejo, Alex 

Muryadi, Supriyati. 

2009. Terampil dan 

Cerdas Belajar 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk SD/MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 
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e. Siswa lain memberikan 

tanggapan terhadap hasil 

kerja kelompok 

lain.(elaborasi) 

f. Siswa menjawab kuis 

secara individu dengan 

menggunakan media 

Powerpoint. (elaborasi) 

(Repetition) 

g. Siswa dan guru bertanya-

jawab tentang materi yang 

telah dipelajari. 

h. Guru memberikan 

penghargaan kepada siswa 

yang aktif selama 

pembelajaran 

berlangsung. 

 

Penilaian :  

a. Penilaian Sikap: Teliti, 

berani, disiplin, bekerja 

sama 

b. Penilaian Pengetahuan : 

Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 02 

Kelas/Semester : V / 2 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Hari, Tanggal : Selasa, 03 Maret 2015 

 

I. Standar Kompetensi  

3. Memahami kebebasan berorganisasi  

II. Kompetensi Dasar  

3.1. Mendeskripsikan pengertian organisasi 

III. Indikator Pembelajaraan 

3.1.1.  Menjelaskan pengertian organisasi 

3.1.2.  Menganalisis manfaat berorganisasi 

3.1.3. Menggambarkan struktur dalam organisasi 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan tanyangan Powerpoint materi organisasi, siswa dapat 

menjelaskan pengertian organisasi dengan tepat. 

2. Dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat menganalisis manfaat 

berorganisasi dengan tepat. 

3. Dengan memperhatikan organisasi di kelas, siswa dapat menggambarkan 

struktur dalam organisasi. 

Karakter yang diharapkan: Tanggung jawab, berani, disiplin, bekerja sama. 

V. Materi Pokok 

a. Pengertian Organisasi 

b. Manfaat Organisasi. 
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 c. Struktur Organisasi 

VI. Metode Pembelajaran 

a. Model pembelajaran  : Auditory Intellectually Repetition 

b. Metode Pembelajaran  : - ceramah 

         - diskusi 

         -  Tanya jawab 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 10 menit) 

a. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

b. Pengkondisian kelas 

c. Presensi 

d. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan: “Jika ada tugas 

sekolah berupa PR maupun tugas kelompok, lebih cepat diselesaikan 

sendiri apa lebih cepat diselesaikan bersama teman-teman?” 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

f. Memberikan motivasi: “kalian harus memperhatikan  dengan sungguh-

sungguh agar dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga 

kalian mendapat nilai yang optimal.” 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok oleh guru dengan anggota 

4-6 siswa. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai organisasi melalui 

Powerpoint (eksplorasi) (Auditory) 

c. Guru memberikan LKK kepada setiap kelompok mengenai materi 

organisasi. (eksplorasi) 

d. Siswa mendiskusikan LKK mengenai materi organisasi bersama 

kelompoknya. (elaborasi) (Intellectually) (Auditory) 
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e. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas.(elaborasi) (Auditory) 

f. Siswa lain memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok 

lain.(elaborasi) 

g. Siswa menjawab kuis secara individu. (elaborasi) (Repetition) 

h. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

i. Siswa dan guru bertanya-jawab tentang materi yang telah dipelajari. 

(konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Siswa dan guru menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru mengadakan evaluasi 

c. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

VIII. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber belajar 

Widihastuti, Setiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas V 

SD. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  (55-70) 

Sutejo, Alex Muryadi, Supriyati. 2009. Terampil dan Cerdas Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (halaman 55-71)  

2. Media Pembelajaran 

a. Powerpoint materi Organisasi 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes dalam proses  : Guru menilai siswa selama pembelajaran 
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b. Tes akhir  : Tes evaluasi 

2. Jenis tes 

 Tes tertulis : - Lembar kerja siswa  

           - Tes evaluasi 

 Tes lisan : - Keberanian menjawab atau menyampaikan pendapat  

  - Ketepatan jawaban  

 Tes perbuatan : sikap saat pembelajaran 

3. Bentuk tes  : Pilihan Ganda dan Uraian 

4. Alat Penilaian 

a. Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

b. Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

Semarang,  03 Maret 2015 

   

 

 

 

Toriyah, S. Pd., M. Si. 

NIP.  19650309 198806 2 001 

  

Kolaborator Guru Kelas V 
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Lampiran I 

Bahan Ajar 

Nama Sekolah : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester : V / 2 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  

3. Memahami kebebasan berorganisasi  

Kompetensi Dasar  

3.1. Mendeskripsikan pengertian organisasi 

Indikator Pembelajaraan 

3.1.1. Menjelaskan pengertian organisasi 

3.1.2.  Menganalisis manfaat berorganisasi 

3.1.3. Menggambarkan struktur dalam organisasi 

Organisasi 

Karena memiliki kecenderungan untuk berteman, manusia 

akhirnya hidup berkelompok. Dengan berkelompok, mereka bekerja 

sama untuk meraih tujuan bersama. Dengan bekerja sama, semuanya 

menjadi lebih mudah. Dengan bekerja sama, semuanya menjadi lebih 

ringan. Kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. 

Bagaimana hubungan antara bekerja sama dan berorganisasi? 

Organisasi timbul karena manusia ingin mencapai suatu tujuan bersama. 

Tujuan bersama tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya kerja sama. 

Jadi, inti dari organisasi adalah kerja sama. Tidak ada organisasi tanpa 

kerja sama. 
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Secara umum, organisasi terdiri atas ketua, wakil ketua, 

bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi. Mereka disebut juga pengurus 

organisasi. Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka setiap pengurus 

akan mendapatkan tugas. Setiap pengurus memiliki tugas yang berbeda-

beda. Mereka membagi tugas agar pekerjaan dalam organisasi itu dapat 

diselesaikan dengan baik. Berikut ini pembagian 

tugas setiap pengurus organisasi.  

a. Ketua 

Ketua adalah seorang pemimpin organisasi. Tugas ketua 

antara lain: 

1) mengurus organisasi, 

2) memimpin rapat organisasi, 

3) menandatangani surat, dan 

4) bertanggung jawab ke dalam dan keluar organisasi. 

b. Sekretaris 

Sekretaris adalah pengurus organisasi yang diserahi pekerjaan surat-

menyurat. Tugas sekretaris antara lain: 

1) membuat surat-surat yang diperlukan, 

2) mencatat surat yang keluar dan surat yang masuk, dan 

3) membuat agenda kegiatan. 

c. Bendahara 
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Bendahara adalah pengurus keuangan dalam sebuah organisasi. 

Tugas bendahara antara lain: 

1) mengurusi keuangan organisasi, 

2) membuat laporan tertulis tentang keuangan organisasi, dan 

3) mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. 

d. Seksi-seksi 

Seksi-seksi merupakan bagian dari organisasi yang bertugas mengurus 

urusan tertentu. Ada beberapa macam seksi, misalnya seksi keamanan, 

seksi kebersihan, dan seksi hubungan masyarakat. Setiap seksi 

bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. 
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Lampiran II 

Media Pembelajaran 

Nama Sekolah : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester : V / 2 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  
3. Memahami kebebasan berorganisasi  

Kompetensi Dasar  

3.1. Mendeskripsikan pengertian organisasi 

Indikator Pembelajaraan 

3.1.1.  Menjelaskan pengertian organisasi 

3.1.2.  Menganalisis manfaat berorganisasi 

3.1.3. Menggambarkan struktur dalam organisasi. 
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Lampiran III 

Lembar Kerja Siswa 

Nama Sekolah  : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester  : V / 2 

Mata Pelajaran  : PKn 

Petunjuk pengerjaan! 

 Kerjakanlah secara berdiskusi dengan anggota kelompokmu! 

 Cermati tugas yang diberikan secara teliti! 

 Jangan lupa menuliskan nama lengkap anggota kelompok dan nomor absen 

disampingnya! 
Nama Kelompok:  

1. .......................................................  4..........................................  

2. .......................................................  5.......................................... 

3.........................................................  6.......................................... 

Tugas! 

Agar kamu lebih memahami yang dimaksud organisasi, perhatikan dua peristiwa di 

bawah ini dan kerjakan bersama kelompokmu. 

1. Ada perkumpulan sepak bola di Desa Sanding Malangbong, Garut yang dibentuk 

tahun 20013. Perkumpulan tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, 

sekretaris, seksi latihan, seksi pertandingan, dan 25 orang anggota sekaligus 

sebagai pemain. Dana kumpulan tersebut diperoleh dari iuran anggota. Apakah 

perkumpulan ini termasuk organisasi? Jelaskan! 

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

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

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

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

2. Di sebuah pasar ada orang-orang berkumpul sejumlah 25 orang. Ternyata di 

tengah kumpulan tersebut ada seseorang tukang obat yang sedang menjelaskan 
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khasiat obat tersebut. Orang-orang yang lain hanya menonton. Apakah 

perkumpulan ini termasuk organisasi? Jelaskan! 

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

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

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

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

3. Apakah kelas kalian memiliki organisasi kelas? Gambarkan struktur organisasi 

kelas dan jelaskan manfaat adanya organisasi di kelas kalian! 

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

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

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

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

 



 

 

 
 

2
2
4
 

 Lampiran IV 

KISI-KISI EVALUASI SOAL 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 02 

Kelas/semester : V (Lima)/ 2 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi waktu : 15 menit 

Standar kompetensi : 3. Memahami kebebasan berorganisasi. 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator 

Penilaian 

Ranah 
No. 

soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

1 3.1 Mendeskripsikan 

pengertian 

organisasi 

Pengertian 

Organisasi 

Manfaat 

Organisasi 

 

3.1.1. Menjelaskan 

pengertian 

organisasi 

 

3.1.2. Menganalisis 

manfaat 

berorganisasi 

 

3.1.3. Menggambarka

n struktur 

dalam 

organisasi 

 

Tes 

Tertulis 

 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

C2 

  

 

 

C4 

 

 

 

C3 

I ( 1, 2, 3, 4, 7) 

II (1, 3) 

 

 

I ( 5,9, 10) 

II(2,5) 

 

 

I (6,8) 

II(4) 
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Lampiran V 

Soal Evaluasi 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 02 

Kelas/Semester : V / 2 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

Petunjuk! 

I. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling 

benar! 

1. Manakah yang merupakan pengertian organisasi paling tepat? 

a. Manusia hidup berkelompok-kelompok dengan manusia lain 

b. Kelompok manusia yang bermusuhan untuk mewujudkan tujuan yang 

berbeda 

c. Kelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama 

d. Kelompok manusia yang saling bersaing untuk mencapai tujuan yang sama 

2. Dasar hukum organisasi adalah.... 

a. UUD 1945 pasal 28 (E) ayat 1 

b. UUD 1945 pasal 28 (E) ayat 2 

c. UUD 1945 pasal 28 (E) ayat 3 

d. UUD 1945 pasal 27 (E) ayat 3 

3. Tiga komponen paling penting dalam sebuah organisasi adalah .... 

a. anggota, pengurus dan penasihat 

b. anggota, pengurus dan tujuan organisasi 

c. ketua, sekertaris dan anggota 

d. ketua, sekertaris, dan bendahara 
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4. Ciri-ciri organisasi yaitu .... 

a. saling bersaing  c. kerja sama 

b. tanpa aturan   d. tujuan yang berbeda 

5. Tujuan pembentukan sebuah organisasi adalah .... 

a. memilih pengurus 

b. memudahkan pelaksanaan tujuan yang akan dicapai 

c. menjadi wadah mengeluarkan pendapat 

d. menjadi wadah belajar organisasi 

6. Pengurus yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi adalah …. 

a. bendahara  c. sekretaris 

b. anggota  d. ketua 

7. Yang tidak termasuk organisasi adalah …. 

a. Individu 

b. RT/ RW 

c. Pramuka 

d. PMI 

8. Pengurus organisasi yang bertugas mengurus masalah administrasi organisasi 

adalah .... 

a. bendahara  c. ketua 

b. wakil ketua  d. Sekertaris 

9. Salah satu manfaat masuk dalam organisasi di sekolah adalah .... 

a. memiliki banyak teman  c. lebih maju dalam bidang tertentu 

b. lebih disenangi oleh guru  d. belajar memaksakan pendapat kepada orang 

lain 

10. Pepatah yang cocok untuk sebuah organisasi adalah …. 

a. tong kosong berbunyi nyaring 

b. tiada rotan akar pun jadi 



227 

 

 
 

2
2
7
 

c. berat sema dipikul, ringan sama dijinjing 

d. lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Organisasi erat kaitannya dengan kerjasama. Bagaimana hubungan antara 

kerjasama dengan organisasi? 

2. Berperan serta dalam organisasi memberikan banyak manfaat. Sebutkan 3 

manfaat mengikuti organisasi! 

3. Organisasi berbeda dengan sekumpulan orang. Apa saja ciri-ciri organisasi? 

4. Gambarkan struktur organisasi di kelasmu? 

5. Guru kelas V memberikan tugas kelompok untuk membuat kliping tentang 

organisasi di sekolah. Nindya, Tofan, Rani, dan Dian berada dalam 1 kelompok. 

Tetapi dalam kerja kelompok, Dian tidak membantu mencari tugas dan lebih 

memilih bermain sendiri di rumah. Bagaimana pendapatmu terhadap tindakan 

Dian? Jelaskan pendapatmu! 
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Kunci Jawaban 

I. Pilihan Ganda 

1. C  6. D 

2. C  7. A 

3. B  8. D 

4. C  9. A 

5. B  10. C 

II. Uraian 

1. Organisasi timbul karena orang ingin mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan 

bersama tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama. Jadi, inti dari organisasi 

adalah kerjasama. 

2. Memudahkan tugas, menambah teman, belajar menghargai orang lain, belajar 

hidup bersama 

3. Ciri-ciri organisasi ditandai dengan adanya sekelompok orang, kerjasama, 

tujuan bersama, dan pengaturan. 

4. Gambar struktur organisasi kelas 

 

 

5. Tindakan Dian merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dian tidak 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Seharusnya Dian 

mengerjakan tugas kelompoknya dulu, daripada bermain sendiri. 

 

 

 

KETUA KELAS 

SEKSI 
KEBERSIHAN 

SEKSI 
PERLENGKAPAN 

SEKSI 
KESEHATAN 

SEKRETARIS BENDAHARA 

WALI KELAS 
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Penskoran  

Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Maksimal 

Pilihan Ganda 5 10 

Uraian 5 15 

Skor Total 25 

  

Nilai = 
                 

          
        

 

SINTAK MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY INTELLECTUALLY 

REPETITION 

Langkah-langkah model pembelajaran AIR menurut Shoimin (2014:30) dengan media 

Powerpoint (Indriana, 2011:154) yang telah dimodifikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri 

6-7 siswa. 

2. Siswa menuju kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk oleh guru. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai materi organisasi dengan 

menggunakan media Powerpoint. (Auditory) 

4. Siswa mengerjakan LKS  mengenai materi organisasi secara kelompok. 

(Intellectually) 

5. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya secara berkelompok yang telah selesai 

mereka kerjakan. (Auditory) 

6. Siswa dari kelompok lain bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. (Auditory) 

7. Siswa mengerjakan kuis secara individu. (Repetition) 

8. Siswa menyimpulkan secara lisan tentang materi yang telah dibahas. 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester  : V / 2  

Standar Kompetensi : 3. Memahami kebebasan berorganisasi 

Kompetensi Dasar Indikator Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran dan 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

3.2. Menyebutk

an contoh 

organisasi di 

lingkungan 

sekolah dan 

masyarakat. 

 

3.2.1. Menyebutkan 

contoh  organisasi 

di lingkungan 

sekolah. 

3.2.2. Menjelaskan 

macam-macam 

organisasi di 

lingkungan 

masyarakat. 

3.2.3. Menganalisis 

pentingnya 

organisasi di 

lingkungan sekolah 

dan masyarakat. 

a. Siswa dibentuk menjadi beberapa 

kelompok oleh guru dengan 

anggota 4-6 siswa. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru mengenai organisasi sekolah 

melalui media Powerpoint 

(eksplorasi) (Auditory) 

c. Guru memberikan LKK kepada 

setiap kelompok mengenai materi 

organisasi sekolah.(eksplorasi)  

d. Siswa mendiskusikan LKK yang 

diberikan oleh guru mengenai 

organisasi sekolah. (elaborasi) 

(Intellectually) (Auditory) 

e. Siswa mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya di depan 

kelas.(elaborasi) (Auditory) 

f. Siswa lain memberikan 

 2 x 35 

menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Isi  

Widihastuti, Setiati. 

2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk Kelas V SD. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan Nasional. 

Sutejo, Alex 

Muryadi, Supriyati. 

2009. Terampil dan 

Cerdas Belajar 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk SD/MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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Kompetensi Dasar Indikator Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran dan 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 tanggapan terhadap kelompok 

yang presentasi. (elaborasi) 

g. Siswa menjawab kuis secara 

individu (elaborasi) (Repetition)  

h. Guru memberikan penghargaan 

kepada siswa yang aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

i. Siswa dan guru bertanya-jawab 

tentang materi yang telah 

dipelajari. 

Penilaian :  

a. Penilaian Sikap: Tanggung 

jawab, berani, disiplin, 

bekerja sama 

b. Penilaian Pengetahuan : 

Evaluasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester : V / 2 

Mata Pelajaran : PKn  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Hari, Tanggal  : Selasa, 10 Maret 2015 

 

I. Standar Kompetensi  

3. Memahami kebebasan berorganisasi  

II. Kompetensi Dasar  

3.2. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

III. Indikator Pembelajaraan 

3.2.1. Menyebutkan contoh  organisasi di lingkungan sekolah. 

3.2.2. Menjelaskan macam-macam organisasi di lingkungan masyarakat. 

3.2.3. Menganalisis pentingnya organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan tayangan Powerpoint materi organisasi di sekolah, 

siswa dapat menyebutkan 3 contoh organisasi di lingkungan sekolah dengan 

tepat. 

2. Dengan memperhatikan tayangan Powerpoint materi organisasi di sekolah, 

siswa dapat menjelaskan macam-macam organisasi di lingkungan masyarakat 

dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis pentingnya 

organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan: Tanggung jawab, berani, disiplin, bekerja sama. 
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V. Materi Pokok 

a. Organisasi Sekolah dan Organisasi Masyarakat. 

VI. Metode Pembelajaran 

c. Model pembelajaran  : Auditory Intellectually Repetition 

d. Metode Pembelajaran  : - ceramah 

        - diskusi 

         -  Tanya jawab 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 10 menit) 

a. Salam  

b. Presensi 

c. Melakukan apersepsi dengan memutarkan salah satu contoh video 

organisasi sekolah : “Coba kalian amati video ini! Informasi apa 

yang kalian dapatkan dari video tersebut?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

e. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

f. Motivasi. “Setelah belajar tentang contoh organisasi, semoga anak-

anak dapat berpartisipasi dalam organisasi-organisasi yang ada di 

lingkungan sekolah maupun di masyarakat..” 

2. Kegiatan Inti ( 50 menit) 

10. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok oleh guru dengan 

anggota 4-6 siswa. 

11. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai organisasi 

sekolah dan organisasi masyarakat dengan menggunakan media  

Powerpoint organisasi sekolah (eksplorasi) (Auditory) 
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12. Guru memberikan LKK kepada setiap kelompok mengenai materi 

organisasi sekolah.(eksplorasi)  

13. Siswa mendiskusikan LKK yang diberikan oleh guru mengenai 

organisasi sekolah dan masyarakat. (elaborasi) (Intellectually) 

(Auditory) 

14. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas.(elaborasi) (Auditory) 

15. Siswa lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang 

presentasi. (elaborasi) 

16. Siswa menjawab kuis dari guru secara individu. (elaborasi) 

(Repetition) 

17. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

18. Siswa dan guru bertanya-jawab tentang materi yang telah 

dipelajari. 

3. Kegiatan akhir (10 menit) 

a. Siswa dan guru menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

b. Guru mengadakan evaluasi 

c. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

VIII. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber belajar 

Widihastuti, Setiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas V 

SD. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  (55-70) 
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Sutejo, Alex Muryadi, Supriyati. 2009. Terampil dan Cerdas Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (halaman 55-71)  

2. Media Pembelajaran 

b. Powerpoint materi Organisasi 

c. Gambar Organisasi 

d. Video contoh organisasi sekolah 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes 

c. Tes dalam proses  : Guru menilai siswa selama pembelajaran 

d. Tes akhir  : Tes evaluasi 

2. Jenis tes 

 Tes tertulis : - Lembar kerja siswa  

             - Tes evaluasi 

 Tes lisan : - Keberanian menjawab atau menyampaikan pendapat  

  - Ketepatan jawaban  

 Tes perbuatan : sikap saat pembelajaran 

3. Bentuk tes  : Pilihan Ganda dan Uraian singkat 
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4. Alat Penilaian 

c. Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

d. Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

 

Semarang, 10 Maret  2015 

    

  Kolaborator Guru Kelas V 
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Lampiran I 

Materi Ajar 

Nama Sekolah  : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester  : V / 2 

Mata Pelajaran  : PKn 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi   

4. Memahami kebebasan berorganisasi  

Kompetensi Dasar  

3.2. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Organisasi di Lingkungan Sekolah 

Bentuk-bentuk organisasi yang ada di lingkungan sekolah antara lain adalah 

Organisasi Kelas, Gugus Depan (Gudep) Pramuka, Organisasi Intra Sekolah (OSIS), 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Koperasi Sekolah, dan Komite Sekolah. Apakah di 

sekolahmu ada organisasi seperti itu? Bila ada, kamu juga tentu menjadi anggota 

dalam organisasi di sekolahmu. 

1. Organisasi Kelas 

Tahukah kamu, apa yang dimaksud dengan organisasi kelas? Organisasi 

kelas adalah organisasi yang dibentuk di setiap kelas yang ada di sekolah. 

Organisasi kelas dibentuk untuk memudahkan para siswa dalam satu kelas itu 

untuk melaksanakan tugas-tugas kelas secara bersama-sama. Setiap organisasi 

kelas mempunyai Pengurus Kelas yang terdiri dari Ketua Kelas, Wakil Ketua 

Kelas, Sekretaris, dan Bendahara, di tambah dengan seksi-seksi tertentu sesuai 

kebutuhan, seperti seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Kesehatan.. 

2. Pramuka 

Pramuka adalah kependekan dari Praja Muda Karana. Di setiap sekolah 

dibentuk satu Gugus Depan Pramuka yang terdiri dari kelompok putra dan 
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kelompok putri. Masing-masing kelompok mempunyai kegiatan dan 

administrasi sendiri.Tahukah kamu bagaimana pengelompokan Gugus Depan 

Pramuka di sekolah? Gugus Depan Pramuka di sekolah dapat dipilah menjadi 5 

kelompok, yaitu: 

a. Pramuka Siaga untuk siswa usia 7 – 10 tahun; 

b. Pramuka Penggalang untuk siswa usia 11 - 15 tahun; 

c. Pramuka Penegak untuk siswa usia 16 – 20 tahun; 

d. Pramuka Penggalang untuk usia 21 – 25 tahun; 

e. Pramuka Pembina untuk orang dewasa. 

Melalui kegiatan pramuka kamu bisa belajar mengatasi rintangan, belajar 

mandiri, belajar bekerjasama, dan belajar hal-hal yang bermanfaat lainnya. 

3. UKS 

Masalah kesehatan merupakan masalah yang cukup penting di sekolah.  

Oleh karena itu, di sekolah dibentuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Siswa 

dilatih untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktis yang berkaitan dengan 

kesehatan. Contohnya penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, cara 

memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), dan sebagainya. 

Keberadaan UKS sangat bermanfaat bagi warga sekolah untuk menangani 

masalah kesehatan warga sekolah. 

4. Koperasi Sekolah 

Koperasi sekolah biasanya menyediakan beberapa kebutuhan sekolah 

seperti buku, pensil, pakaian seragam, kebutuhan pramuka, dan sebagainya. 

Pengurus koperasi sekolah terdiri dari para guru dan siswa. Semua siswa dapat 

menjadi aggota dan pengurus koperasi sekolah. Keuntungan yang diperoleh oleh 

koperasi sekolah juga akan dikembalikan lagi untuk kepentingan sekolah. 

Distribusi keuntungan merupakan pengamalan prinsip koperasi sekolah, yaitu 

dari, oleh, dan untuk warga sekolah. 
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5. Komite Sekolah 

Pengurus Komite Sekolah terdiri dari tokoh masyarakat, wakil sekolah, 

wakil orang tua siswa, tokoh pendidikan, dan tokoh agama yang mempunyai 

kepedulian terhadap kemajuan sekolah. Di samping organisasi di atas masih ada 

lagi organisasi-organisasi sekolah untuk mengembangkan bakat dan minat 

siswa. Siswa yang berminat dan berbakat di bidang olah raga dan kesenian bisa 

membentuk kelompok olah raga dan kesenian. Misalnya kelompok sepak bola, 

dan kelompok tari, dan sebagainya. 

Organisasi Masyarakat 

a. Organisasi Sosial Kemasyarakatan  

Organisasi sosial kemasyarakatan merupakan organisasi masyarakat yang 

tujuan utamanya adalah untuk kegiatan sosial. 

Contohnya: PKK, Karang taruna, Posyandu, Yayasan Panti Asuhan dan lain-

lain. Kegiatan yang dilakukan antara lain arisan, olahraga, kesenian, 

penyuluhan kesehatan, membentuk koperasi, mendirikan sekolah, danlain- 

lain. 

b.  Organisasi Pemerintahan 

Organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang bertugas mengurus 

masalah pemerintahan dan masalah kemasyarakatan. Contoh organisasi 

pemerintahan adalah organisasi pemerintahan desa yang dipimpin kepala 

desa, organisasi pemerintahan tingkat kecamatan yang dikepalai seorang 

camat, dan seterusnya. 

c. Organisasi Politik 

Organisasi politik merupakan organisasi yang bertujuan untuk menempatkan 

anggotanya di organisasi pemerintahan. Contoh organisasi politik adalah 

partai politik. 

d. Organisasi Ekonomi  
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Organisasi ekonomi memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan 

sebesar-besarnya. Contohnya adalah pabrik roti, pabrik tembakau, dan lain-

lain. 

Contoh bentuk organisasi di lingkungan masyarakat: 

a. RT (rukun tetangga) 

Tentunya di lingkunganmu terdapat rukun tetangga bukan? Siapakah ketua 

RT di lingkunganmu? Rukun tetangga dibentuk oleh masyarakat untuk 

memberikan pelayanan pada masyarakat di sekitarnya, misalnya pelayanan 

pembuatan KTP dan urusan administrasi lainnya.  

b. RW (rukun warga)  

Rukun warga (RW) merupakan gabungan dari beberapa rukun tetangga (RT). 

Rukun warga ini dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sekitar RW tersebut. Rukun warga biasanya dipimpin oleh ketua RW yang 

dipilih oleh ketua-ketua RT atau perwakilan dari warga RT yang tergabung 

dalam wilayah RW tersebut.  

c. Karang taruna  

Karang taruna merupakan organisasi para pemuda atau remaja di suatu desa 

atau kelurahan. Fungsi dari organisasi ini adalah sebagai wadah pembinaanara 

pemuda desa atau kelurahan.  

d. Desa atau kelurahan  

Desa atau kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah tertentu. Desa mempunyai wewenang mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pengertian tentang desa atau 

kelurahan diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah. Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung 

oleh masyarakat suatu desa tersebut. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, 
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seperti sekretaris dan perangkat lainnya. Sedangkan kelurahan dipimpin oleh 

seorang lurah yang diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul camat. 

e. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)  

PKK merupakan organisasi kewanitaan, biasanya beranggotakan ibu-ibu. 

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

f. Posyandu 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan organisasi yang didirikan 

untuk memberikan pelayanan terpadu kepada balita dan ibu-ibu yang sedang 

melaksanakan program Keluarga Berencana. Kegiatan ini meliputi 

pemeriksaan kesehatan bayi, penimbangan bayi, pemberian makanan 

tambahan bagi bayi, imunisasi bayi, konsultasi kesehatan, dan lain-lain.  

Ada banyak manfaat apabila kita berpartisipasi dalam sebuah organisasi di 

Sekolah dan masyarakat, antara lain: 

a. Tanggung jawab, yang merupakan sikap dan perilaku yang beranmenanggung 

segala akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan.  

b. Belajar untuk rela berkorban bagi orang lain dengan melakukan sesuatu 

dengan ikhlas tanpa paksaan. 

c. Belajar memaafkan orang yang bersalah kepada kita. 

d. Memberi pengalaman kepada kita untuk belajar mengurus tugas sesuai jabatan 

kita dalam organisasi tersebut, dan lain-lain. 

e.  Melatih bekerja keras, mengutamakan hak dan kewajiban bagi semua orang, 

dan berani tampil di depan umum serta berlatih bekerja sama. 
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Lampiran II 

Media Pembelajaran 

Nama Sekolah  : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester  : V / 2 

Mata Pelajaran  : PKn 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  

3. Memahami kebebasan berorganisasi  

Kompetensi Dasar  

3.2. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. 
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Lampiran III 

Lembar Kerja Kelompok 

Nama Sekolah  : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester  : V / 2 

Mata Pelajaran  : PKn 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Petunjuk :  

1. Tulislah anggota kelompok pada tempat yang tersedia !  

3. Diskusikanlah tugas di bawah ini bersama teman satu kelompokmu !  

Nama Kelompok:  

1. ........................................................   4. .......................................................  

2. ……………………………………  5. …………………………………... 

3. ……………………………………  6…………………………………… 

1. Isilah tabel di bawah ini dengan contoh-contohh organisasi yang kamu ketahui! 

No Jenis Organisasi Contoh Penjelasan 

1. Organisasi 

Sekolah 

 

 

 

  

2. Organisasi 

Sosial 

Kemasyarakatan 

 

 

  

3. Organisasi 

Politik 
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4. 

 

Organisasi 

Ekonomi 

  

 

2. Jelaskan pentingnya sebuah organisasi di sekolah maupun di masyarakat! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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Lampiran IV 

KISI-KISI EVALUASI SOAL 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 02 

Kelas/semester : V (Lima)/ 2 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi waktu : 10 menit 

Standar kompetensi : 3. Memahami kebebasan berorganisasi. 

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator Penilaian Ranah No.soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

1. 3.2. Menyebutkan 

contoh organisasi di 

lingkungan sekolah 

dan masyarakat. 

 

Organisasi Sekolah 

dan Organisasi 

Masyarakat 

3.2.1. Menyebutkan 

contoh  

organisasi di 

lingkungan 

sekolah. 

3.2.2. Menjelaskan 

macam-macam 

organisasi di 

lingkungan 

masyarakat. 

Tes 

Tertulis 

 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

I (1,2,3)  

II (1) 

 

 

 

I (7,8) 

II (2,4) 
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3.2.3. Menganalisis 

pentingnya 

organisasi di 

lingkungan 

sekolah dan 

masyarakat. 

 

C3 I (4,5,6 

,10) 

II ( 3,5) 
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Lampiran V 

Soal Evaluasi 

Nama Sekolah  : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester  : V / 2 

Mata Pelajaran  : PKn 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

  

Petunjuk! 

I. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling 

benar! 

1. Kalian bisa memasuki organisasi di masyarakat dan juga di sekolah. Bila ingin 

aktif berorganisasi di sekolah, maka kalian bisa masuk dalam organisasi . . . . 

a. partai politik 

b. PKK 

c. karang taruna 

d. pramuka 

2. Organisasi sekolah yang menjual barang-barang keperluan sekolah adalah.... 

a. kantin c. guru 

b. koperasi d. UKS 

3. Organisasi sekolah yang bergerak di bidang kesehatan antara lain .... 

a. OSIS dan koperasi sekolah  

b. UKS dan koperasi sekolah  

c. PMR dan UKS  

d.  PMR dan OSIS  

4. Manfaat yang diperoleh ketika mengikuti kegiatan pramuka di SD adalah … 

a. Pengalaman untuk menghadapi tantangan dengan penuh keceriaan. 

b. Belajar menjadi orang penakut. 
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c. Belajar hidup sendiri. 

d. Membekali siswa tentang kegiatan bidang kesehatan. 

5. Tujuan adanya organisasi kelas adalah... 

a. menyerahkan semua tugas ke pengurus kelas 

b. memudahkan siswa melaksanakan tugas bersama 

c. mendapat prestasi 

d. mendapatkan pengalaman 

6. Manfaat mengikuti organisasi di sekolah antara lain .... 

a. belajar bertanggung jawab  c. dikenal banyak orang 

b. menghabiskan waktu   d. dikenal guru 

7. Yang merupakan organisasi masyarakat adalah.... 

a. UKS c. karang taruna 

b. OSIS d. Pramuka 

8. Salah satu contoh jenis organisasi  kemasyarakatan adalah …. 

a. pemerintahan desa c. partai polotik 

b. pabrik tekstil  d. karang taruna 

9. Tujuan organisasi PKK adalah ... . 

a. meningkatkan kesejahteraan keluarga 

b. menimbulkan masalah dalam keluarga 

c. menyelesaikan persoalan keluarga 

d. mendapatkan keuntungan 

10 Sebagai salah satu organisasi masyarakat, Posyandu memberikan pelayanan 

dalam hal .... 

a. kesehatan bayi dan balita  c. pendidikan anak 

b. kesehatan orang tua  d. penyediaan barang 
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II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan 3 contoh organisasi yang ada di sekolah! 

2. Sebutkan dua contoh organisasi di lingkungan tempat tinggalmu beserta 

peranannya dalam masyarakat! 

3. Jelaskan manfaat adanya UKS! 

4. Mengapa sebuah RT dapat dikatakan sebagai organisasi? 

5. Apa manfaat dari belajar berorganisasi? 
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Kunci Jawaban 

I. Pilihan Ganda 

1. D  6.A 

2. B  7. C 

3. C  8. D 

4. A  9. A 

5. B  10. A 

II. Uraian 

1. Pramuka, UKS, Organisasi kelas 

2. - RT memberikan pelayanan pada masyarakat di sekitarnya. 

-Karang Taruna adalah sebagai wadah pembinaanara pemuda desa atau 

kelurahan 

3. Dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), serta 

menangani masalah kesehatan warga sekolah. 

4. Karena RT mempunyai tujuan dan struktur organisasi yang jelas 

5. -    Memudahkan tugas 

- Menambah teman 

- Belajar menghargai orang lain 

- Belajar hidup bersama 

 

Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Maksimal 

Pilihan Ganda 10 10 

Uraian 5 15 

Skor Total 25 

  

Nilai = 
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SINTAK MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY INTELLECTUALLY 

REPETITION 

Langkah-langkah model pembelajaran AIR menurut Shoimin (2014:30) dengan media 

Powerpoint (Indriana, 2011:154) yang telah dimodifikasi yaitu sebagai berikut: 

1) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

terdiri 6-7 siswa. 

2) Siswa menuju kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk oleh guru. 

3) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai materi organisasi 

dengan menggunakan media Powerpoint. (Auditory) 

4) Siswa mengerjakan LKS  mengenai materi organisasi secara kelompok. 

(Intellectually) 

5) Siswa mempresentasikan hasil kerjanya secara berkelompok yang telah 

selesai mereka kerjakan. (Auditory) 

6) Siswa dari kelompok lain bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. 

(Auditory) 

7) Siswa mengerjakan kuis secara individu. (Repetition) 

8) Siswa menyimpulkan secara lisan tentang materi yang telah dibahas. 

 

 

 
 



253 

 

 
 

2
5
3
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN  

SIKLUS III 

 

 

LAMPIRAN 7 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester  : V / 2  

Standar Kompetensi : 3. Memahami kebebasan berorganisasi 

Kompetensi Dasar 
Indikator 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran dan Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

3.3.Menampilkan 

peran serta 

dalam memilih 

organisasi di 

sekolah 

3.3.1 Menjelaskan 

peranan pemimpin 

dalam organisasi 

3.3.2 Menganalisis 

peran anggota 

dalam organisasi 

3.3.3 Menjelaskan cara 

pemilihan 

pengurus 

organisasi. 

3.3.4 Mensimulasikan 

cara pemilihan 

pengurus 

organisasi kelas. 

 

1.  Siswa dibentuk menjadi beberapa 

kelompok oleh guru dengan 

anggota 4-6 siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru mengenai peran serta dalam 

pemilihan organisasi sekolah 

dengan menggunakan media  

Powerpoint organisasi sekolah 

(eksplorasi) (Auditory) 

3. Siswa mendemonstrasikan cara 

pemilihan pengurus organisasi di 

kelas.  

4. Guru memberikan LKK kepada 

setiap kelompok mengenai materi 

organisasi sekolah.(eksplorasi)  

2 x 35 menit Widihastuti, Setiati. 

2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk 

Kelas V SD. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan 

Nasional.  (55-70) 

Sutejo, Alex Muryadi, 

Supriyati. 2009. 

Terampil dan Cerdas 

Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk 

SD/MI Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran dan Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

5. Siswa mendiskusikan LKK yang 

diberikan oleh guru mengenai 

organisasi sekolah. (elaborasi) 

(Intellectually) (Auditory) 

6. Siswa mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya di depan 

kelas.(elaborasi) (Auditory) 

7. Siswa lain memberikan tanggapan 

terhadap kelompok yang 

presentasi. (elaborasi) 

8. Siswa menjawab kuis dari guru 

secara individu. (elaborasi) 

(Repetition) 

9. Guru memberikan penghargaan 

kepada siswa yang aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

10. Siswa dan guru bertanya-jawab 

tentang materi yang telah 

dipelajari. 

Pendidikan Nasional. 

(halaman 55-71)  
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Kompetensi Dasar 
Indikator 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran dan Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Penilaian :  

c. Penilaian Sikap: Tanggung jawab, 

berani, disiplin, bekerja sama 

d. Penilaian Pengetahuan : Evaluasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester : V / 2 

Mata Pelajaran : PKn  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Hari, Tanggal  : Selasa, 17 Maret 2015 

I. Standar Kompetensi 

3. Memahami kebebasan berorganisasi 

II. Kompetensi Dasar 

3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah 

III. Indikator 

3.3.1 Menjelaskan peranan pemimpin dalam organisasi 

3.3.2 Menganalisis peran anggota dalam organisasi 

3.3.3 Menjelaskan cara pemilihan pengurus organisasi. 

3.3.4 Mensimulasikan cara pemilihan pengurus organisasi kelas. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tayangan Powerpoint tentang peranan pemimpin dalam organisasi, siswa 

dapat menjelaskan peranan pemimpin dalam organisasi dengan tepat. 

2.  Melalui tayangan Powerpoint tentang peran anggota dalam organsasi, siswa 

dapat menganalisis peran anggota dalam organisasi dengan tepat. 

3. Dengan memperhatikan media Powerpoint tentang cara pemilihan organisasi, 

siswa dapat menjelaskan cara pemilihan pengurus organisasi dengan tepat. 

4. Melalui metode demonstrasi tentang tata cara pembentukan pengurus 

organisasi siswa dapat mensimulasikan cara pememilihan pengurus organisasi 

kelas dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: Teliti, berani, disiplin, bekerja sama. 
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III. Materi Pokok 

a. Peran Serta dalam Organisasi Sekolah 

IV. Metode Pembelajaran 

a. Model pembelajaran  : Auditory Intellectually Repetition 

b. Metode Pembelajaran  : - ceramah 

        - diskusi 

         -  Tanya jawab 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 5 menit) 

a. Salam  

b. Presensi 

c. Melakukan apersepsi dengan bertanya jawab dengan siswa: 

“Kemarin kita sudah belajar tentang contoh organisasi. Siapa yang 

masih ingat? Dari contoh tersebut, siapa yang tahu bagaimana wujud 

partispasi kita dalam organisasi itu?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

e. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

f. Motivasi. “Setelah belajar tentang contoh organisasi, semoga anak-

anak dapat berperan aktif menjadi pengurus dalam organisasi yang 

ada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.” 

2. Kegiatan Inti ( 55 menit) 

1. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok oleh guru dengan 

anggota 4-6 siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai peran serta dalam 

pemilihan organisasi sekolah dengan menggunakan media  

Powerpoint organisasi sekolah (eksplorasi) (Auditory) 
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3. Siswa mendemonstrasikan cara pemilihan pengurus organisasi di 

kelas.  

4. Guru memberikan LKK kepada setiap kelompok mengenai materi 

organisasi sekolah.(eksplorasi)  

5. Siswa mendiskusikan LKK yang diberikan oleh guru mengenai 

organisasi sekolah. (elaborasi) (Intellectually) (Auditory) 

6. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas.(elaborasi) (Auditory) 

7. Siswa lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang 

presentasi. (elaborasi) 

8. Siswa menjawab kuis dari guru secara individu. (elaborasi) 

(Repetition) 

9. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

10. Siswa dan guru bertanya-jawab tentang materi yang telah dipelajari. 

3. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa dan guru menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Guru mengadakan evaluasi 

3. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

 

VI. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber belajar 

Widihastuti, Setiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas V 

SD. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  (55-70) 
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Sutejo, Alex Muryadi, Supriyati. 2009. Terampil dan Cerdas Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (halaman 55-71)  

2. Media Pembelajaran 

a. Powerpoint materi Organisasi 

b. Gambar Organisasi 

c. Video contoh organisasi sekolah 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes dalam proses  : Guru menilai siswa selama pembelajaran 

b. Tes akhir  : Tes evaluasi 

2. Jenis tes 

 Tes tertulis : - Lembar kerja siswa  

             - Tes evaluasi 

 Tes lisan : - Keberanian menjawab atau menyampaikan pendapat  

  - Ketepatan jawaban  

 Tes perbuatan : sikap saat pembelajaran 

3. Bentuk tes  : Pilihan Ganda dan Uraian singkat 
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4. Alat Penilaian 

a. Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

b. Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

 

Semarang,   17 Maret  2015 

   

 

  

Kolaborator Guru Kelas V 
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Lampiran I 

Materi Ajar 

Standar Kompetensi 

3. Memahami kebebasan berorganisasi 

Kompetensi Dasar 

3.4 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah 

Peran Serta dalam Organisasi Sekolah 

Pemimpin dalam Organisasi 

Pernahkah kamu memimpin sebuah organisasi atau setidaknya pernah bukan kamu 

menjadi anggota dalam sebuah organisasi? Lalu apa yang kamu lakukan baik sebagai 

pemimpin maupun sebagai anggota? Ada perbedaan orang yang aktif dalam 

organisasi dengan orang yang tidak pernah berorganisasi. Perbedaan ini terasa sekali 

di dalam melakukan kerja sama dengan orang lain. Di dalam organisasi, ada yang 

menjadi pemimpin dan ada yang menjadi anggota. Pemimpin adalah orang yang 

ditunjuk untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. 

Pemimpin ada di bagian paling atas dalam struktur organisasi. Pemimpin inilah yang 

mengendalikan anggota yang ada di bawahnya. 

Apa peranan pemimpin? 

Dalam sebuah organisasi, pemimpin mempunyai peranan yang sangat besar. 

Pemimpin harus mampu menjadikan anggota yang dipimpinnya bersatu. Semua bisa 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu seorang pemimpin 

harus mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anggotanya. Pemimpin 

juga diharuskan mampu memberikan motivasi anggotanya untuk bekerja sesuai 

dengan yang diharapkan. Kekompakan dalam organisasi itu sudah menjadi 

keharusan. Jangan sampai ketua kelompok membela salah satu anggota yang sedang 

bermasalah, tetapi sebaiknya ketua kelompok mampu menyatukan dan meredam 

pertikaian kelompok yang sedang bermasalah. Dalam organisasi juga terkadang ada 
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yang kurang rajin atau malas. Mungkin karena minder, mungkin karena tidak 

mengerti, dan lain-lain. 

Bagaimana seharusnya menjadi pemimpin itu? 

Pada dasarnya kita semua menjadi pemimpin, terutama untuk memimpin diri sendiri. 

Akan tetapi untuk menjadi pemimpin dalam organisasi dibutuhkan beberapa hal 

antara lain sebagai berikut.  

1) Orang yang berpengetahuan luas. 

Berpengetahuan luas sama artinya dengan orang yang memiliki kecerdasan atau 

orang yang pintar agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam 

organisasi itu. 

2) Orang yang bisa memberikan penjelasan atau pengarahan.  

Salah satu tugas pemimpin adalah memberikan pengarahan kepada anggotanya. 

Untuk itulah seorang pemimpin harus memiliki bekal untuk memberikan penjelasan 

kepada anggota.  

3) Orang yang kreatif. 

Pemimpin yang kreatif sangat dibutuhkan dalam organisasi. Hal ini untuk 

menumbuhkan motivasi bagi anggota lainnya.  

4) Orang yang mempunyai inisiatif. 

Inisiatif merupakan keinginan untuk melakukan sesuatu. Seorang pemimpin 

seharusnya mampu mengambil inisiatif.  

5) Orang yang bertanggung jawab. 

Pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. 

Untuk itulah seorang pemimpin harus rela berkorban dan mau bertanggung jawab 

terhadap segala yang dihadapi dalam organisasi. Walaupun sesungguhnya di dalam 

sebuah organisasi, misalnya belajar kelompok, pengurus kelas, organisasi pramuka, 

osis, dan lain sebagainya, semua ikut bertanggung jawab. 
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Anggota dalam Organisasi 

Dalam sebuah organisasi ada pemimpin dan ada anggota. Jika dalam sebuah 

organisasi kamu tidak menjadi pemimpin, tentunya kamu akan menjadi seorang 

anggota. Untuk menjadi anggota yang baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. 

Berikut hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang anggota organisasi yang baik. 

a. Mau bekerja sama dengan anggota lainnya. 

b. Melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan bersama. 

c. Disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai anggota. 

d. Ikut mendukung segala keputusan yang ada. 

e. Memberikan masukan kepada pimpinan 

 

Berikut ini cara-cara pemilihan pengurus kelas. 

1. Pemungutan Suara 

Ketua kelas dan pengurus kelas lainnya dapat dipilih secara langsung. Pemilihan 

pengurus kelas dilakukan oleh seluruh anggota kelas. Langkah pertama adalah 

pengajuan calon ketua kelas. Setiap anggota kelas dapat mengajukan calonnya untuk 

menjadi calon ketua kelas. Langkah kedua, para calon dipilih oleh semua anggota 

kelas. Pemilihan dapat dilakukan dengan cara menuliskan nama calon di kertas. 

Kertas tersebut biasa disebut dengan kertas suara. Langkah ketiga, penghitungan 

suara. Kertas dikumpulkan dan dihitung. Nama calon yang paling banyak dipilih oleh 

anggota kelas menjadi ketua kelas. Langkah keempat, ketua kelas menunjuk para 

pembantunya. Mereka meliputi wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. 

Seksi-seksi yang ditunjuk disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Misalnya seksi 

kebersihan, seksi perlengkapan, dan lain-lain. Dengan demikian, pengurus kelas telah 

terbentuk dengan cara pemilihan langsung. 

2. Aklamasi 
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Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelas. 

Pernyataan setuju ini dilakukan untuk memilih ketua kelas. Pernyataan setuju 

dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Siswa yang disetujui oleh seluruh 

anggota kelas menjadi ketua kelas. Selanjutnya, ketua kelas terpilih menunjuk para 

pembantunya.  

3. Penunjukkan Langsung 

Selain kedua cara di atas, memilih pengurus kelas juga dapat dilakukan dengan cara 

ditunjuk langsung. Pengurus kelas dapat ditunjuk oleh wali kelas kalian. Beliau dapat 

menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi ketua kelas, wakil, bendahara, dan 

sebagainya. Beliau menunjuk siswa dilihat dari kemampuannya. Siswa yang ditunjuk 

menjadi pengurus kelas harus menjalankan tugasnya. Kalian tentu sudah tahu tugas-

tugas pengurus kelas, bukan? Nah, itulah cara-cara memilih pengurus kelas. Kalian 

dapat menggunakan caracara tersebut untuk memilih pengurus kelas. Memilih 

pengurus kelas itu mudah, bukan? Setelah kalian mempunyai pengurus, maka kelas 

kalian menjadi organisasi. 
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Lampiran II 

Media Pembelajaran 

Nama Sekolah  : SD N Pudakpayung 02 

Kelas/Semester  : V / 2 

Mata Pelajaran  : PKn 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi 

3. Memahami kebebasan berorganisasi 

Kompetensi Dasar 

3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah  
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Lampiran III 

Lembar Kerja Kelompok 

Petunjuk :  

1. Tulislah anggota kelompok pada tempat yang tersedia !  

2. Bacalah satu per satu soal dengan cermat !  

3. Diskusikanlah bersama teman satu kelompokmu !  

 

Nama Kelompok:  

1. ........................................................   4. .......................................................  

2. ……………………………………  5. …………………………………... 

3. ……………………………………  6…………………………………… 

 

Tugas! 

 Bagaimana cara pemilihan pengurus kelasmu? 

 Menurut kalian cara pemilihan manakah yang lebih baik digunakan ketika 

memilih ketua kelas. 

 Diskusikan bersama kelompokmu! 

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................ 
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 Bagaimana cara kalian untuk dapat berperan aktif dalam sebuah organisasi? 

Jelaskan! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Lampiran IV 

KISI-KISI EVALUASI SOAL 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 02 

Kelas/semester : V (Lima)/ 2 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi waktu : 10 menit 

Standar kompetensi : 3. Memahami kebebasan berorganisasi. 

No. Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Penilaian Ranah No.soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

1.1

1.  

3.3 Menampilkan 

peran serta 

dalam memilih 

organisasi di 

sekolah 

 

Peran aktif 

dalam 

organisasi 

3.3.1 Menjelaskan 

peranan pemimpin 

dalam organisasi 

 

 

3.3.2Menganalisis 

peran anggota dalam 

organisasi 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

C2 

  

 

 

 

  C4 

 

 

 

 

I ( 1,3) 

II (1) 

 

 

 

I (2) 

II (2) 
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3.3.3Menjelaskan 

cara pemilihan 

pengurus organisasi. 

 

3.3.4Mensimulasikan 

cara pemilihan 

pengurus organisasi 

kelas. 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

I ( 4,5, 8, 

9) 

II ( 3) 

 

 

I (6,7, 10) 

II ( 4,5) 
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Lampiran V 

Soal Evaluasi 

NAMA LENGKAP : ........................................................... 

NO ABSEN  : ..........................  

Petunjuk!  

III. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Agar organisasi berjalan dengan baik harus dipimpin oleh pemimpin yang 

kreatif. Pemimpin yang kreatif, artinya … 

a. Mampu mengambil keputusan 

b. Mampu memotivasi anggota 

c. Mampu memberikan pengarahan kepada anggota 

d. Mampu menyelesaikan masalah dalam organisasi 

2. Siapa yang wajib mewujudkan tujuan bersama dalam sebuah organisasi? 

a. Pengurus organisasi semata 

b. Ketua dan sekretaris tanpa bantuan anggota organisasi 

c. Aparat pemerintahan 

d. Semua anggota organisasi 

3. Pengurus tertinggi dalam organisasi kelas yaitu .... 

a. bendahara   c. sekretaris 

b. ketua kelas   d. wakil ketua kelas 

4. Guru kelas V menunjuk Enggar untuk menjadi ketua kelas. Pemilihan ketua 

kelas yang dilakukan oleh guru kelas V disebut … 

a. Aklamasi    c. Pemilihan langsung 

b. Penunjukkan langsung  d. Deklamasi 

5. Gambar di bawah menunjukkan salah satu contoh proses .... 
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a. pemilihan ketua kelas 

b. pemilihan siswa teladan 

c. musyawarah kelas 

d. rapat kelas 

6. Ardian telah ditetapkan menjadi ketua kelas lima. Pada saat pemilihan, Toro 

tidak memilih Ardian. Sikap yang harus diambil Toro adalah …. 

a. menolak Ardian sebagai ketua, karena Ardian bukan pilihan Toro 

b. menerima Ardian dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung jawab 

c. terpaksa menerima Ardian daripada dibenci oleh teman-teman sekelas 

d. mengacuhkan Ardian, sebab Ardian dianggap tidak bisa menjadi ketua yang 

baik 

7. Langkah pertama dalam pemilihan pengurus kelas dengan pemungutan suara 

yaitu …. 

a. memilih calon  c. mengajukan nama calon 

b. menghitung suara d. penetapan ketua kelas 

8. Pemilihan pengurus kelas dapat dilaksanakan dengan cara di bawah ini, kecuali 

....  

a. aklamasi   c. deklamasi 

b. pemungutan suara  d. penunjukan langsung 

9. Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelas disebut .... 

a. aklamasi  c. pemungutan suara 

b. pemilu   d. deklamasi 
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10. Bu Wahyu memilih Rudi sebagai ketua kelas. Hal tersebut merupakan pemilihan 

pengurus kelas dengan cara …. 

a. aklamasi   c. deklamasi 

b. pemungutan suara  d. penunjukan langsung 

IV. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Seorang pemimpin memiliki peran yang besar dalam suatu organisasi. Sebutkan 

3 peranan pemimpin dalam organisasi! 

2. Apa saja peran anggota dalam organisasi? Sebutkan 3 saja! 

3. Jelaskan langkah-langkah pemilihan ketua dengan cara pemungutan suara! 

4. Ada beberapa cara pemilihan ketua organisasi, menurut pendapatmu manakah 

cara pemilihan ketua organisasi yang paling baik? Jelaskan pendapatmu! 

5. Bagaimana cara berperan aktif dalam sebuah organisasi? Jelaskan! 
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Kunci Jawaban 

I. Pilihan Ganda 

1. B  6.B 

2. D  7. C 

3. A  8. C 

4. B  9. A 

5. A  10. D 

II. Uraian 

a. - Menciptakan kekompakan dalam organisasi yang dipimpin 

- Menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam kelompok organisasi 

yang dipimpinnya 

- Memotivasi kerja bagi setiap anggota yang ada dalam kelompok 

organisasi yang dipimpinnya 

b.  - Mau bekerja sama dengan anggota yang lain 

- Melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan 

- Mendukung segala keputusan yang diambil bersama 

- Memberikan masukan kepada pemimpin 

c.  Langkah pertama adalah pengajuan calon ketua kelas. Setiap anggota 

kelas dapat mengajukan calonnya untuk menjadi calon ketua kelas.  

Langkah kedua, para calon dipilih oleh semua anggota kelas. Pemilihan 

dapat dilakukan dengan cara menuliskan nama calon di kertas. Kertas 

tersebut biasa disebut dengan kertas suara. 

Langkah ketiga, penghitungan suara. Kertas dikumpulkan dan dihitung. 

Nama calon yang paling banyak dipilih oleh anggota kelas menjadi ketua 

kelas. 

Langkah keempat, ketua kelas menunjuk para pembantunya. Mereka 

meliputi wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Seksi-seksi 
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yang ditunjuk disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Misalnya seksi 

kebersihan, seksi perlengkapan, dan lain-lain. Dengan demikian, pengurus 

kelas telah terbentuk dengan cara pemungutan suara. 

d. Pemungutan suara, karena memberikan kesempatan pada teman yang lain 

untuk menjadi ketua. 

e. Semua pengurus dan anggota organisasi harus berperan aktif sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

 

Pedoman Penskoran 

Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Maksimal 

Pilihan Ganda 10 10 

Uraian 5 15 

Skor Total 25 

  

Nilai = 
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SINTAK MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY INTELLECTUALLY 

REPETITION 

Langkah-langkah model pembelajaran AIR menurut Shoimin (2014:30) dengan media 

Powerpoint (Indriana, 2011:154) yang telah dimodifikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri 

6-7 siswa. 

2. Siswa menuju kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk oleh guru. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai materi organisasi dengan 

menggunakan media Powerpoint. (Auditory) 

4. Siswa mengerjakan LKS  mengenai materi organisasi secara kelompok. 

(Intellectually) 

5. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya secara berkelompok yang telah selesai 

mereka kerjakan. (Auditory) 

6. Siswa dari kelompok lain bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. (Auditory) 

7. Siswa mengerjakan kuis secara individu. (Repetition) 

8. Siswa menyimpulkan secara lisan tentang materi yang telah dibahas. 

 

 

 

 

 



277 
 

 
 

2
7
7
 

   

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III 

No Indikator 
Skor yang diperoleh 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Membuka pelajaran 2 3 3 

2 Mengajukan pertanyaan pada siswa 2 3 3 

3 Menyampaikan materi tentang 

organisasi dengan menggunakan media 

Powerpoint 

3 4 4 

4 Membimbing kelompok belajar siswa 

untuk berdiskusi dengan teman dalam 

satu kelompok sehingga dapat 

menyelesaikan LKK 

2 3 4 

5 Memberi kesempatan kepada masing-

masing  kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

2 2 3 

6 Memberikan kuis  kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu 
3 3 3 

7 Memberikan penghargaan kepada siswa 

yang aktif untuk menghargai upaya dan 

hasil belajar siswa baik secara individu 

maupun kelompok 

2 2 3 

8 Mengelola kelas 2 3 3 

9 Menutup Pelajaran 3 3 4 

Jumlah Skor 21 26 30 

Presentase 58,3% 72,2% 83,3% 

Kriteria 
Baik Baik 

Sangat 

Baik 

Semarang, 24 Maret 2015 

  

LAMPIRAN 8 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL PEMBELAJARAN AIR 

DENGAN MEDIA POWERPOINT 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL PEMBELAJARAN AIR 

DENGAN MEDIA POWERPOINT 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL PEMBELAJARAN AIR 

DENGAN MEDIA POWERPOINT 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III 

No Indikator 
Skor Rata-Rata 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Mempersiapkan diri dalam menerima 

pelajaran 
2,83 3,14 3,65 

2 Menanggapi apersepsi  2,47 3,05 3,49 

3 Memperhatikan materi  yang disampaikan 

guru 
2,42 3,02 3,44 

4 Mengerjakan LKK secara berkelompok 2,56 3,12 3,51 

5 Mempresentasikan hasil kerjanya secara 

berkelompok yang telah selesai mereka 

kerjakan 
1,33 1,93 2,14 

6 Menanggapi hasil kerja kelompok lain. 2,07 2,10 2,23 

7 Kegiatan kuis secara individu 2,40 2,47 2,65 

8 Melakukan refleksi terhadap hasil belajar 

siswa. 
2,40 3,07 3,40 

Jumlah Skor Rata-Rata 18,21 21,93 24,51 

Presentase 56,9% 68,4% 76,6% 

Kriteria 
Baik Baik 

Sangat 

Baik 

 

Semarang, 24 Maret 2015 

  Observer I     Observer II 

 

  

 

 

Tri Wahyuni     Kiki Siti Rohmana 

NIM. 1401411265    NIM. 1401411557
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REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR SISWA RANAH KOGNITIF 

SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III 

NO 
NAMA 

SISWA 

DATA AWAL SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 

Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 

1. E R 45 TT 72 T 76 T 72 T 

2. R T 57.5 TT 40 TT 56 TT 64 TT 

3. A S 55 TT 48 TT 64 TT 64 TT 

4. A F 70 T 68 TT 88 T 96 T 

5. A E A P 55 TT 60 TT 80 T 84 T 

6. A F A H 52.5 TT 88 T 92 T 88 T 

7. A N 72.5 T 60 TT 72 T 88 T 

8. A P A 85 T 36 TT 52 TT 72 T 

9. A T 60 TT 76 T 92 T 100 T 

10. B T A 57.5 TT 92 T 96 T 96 T 

11. BR T A 77.5 T 76 T 64 TT 88 T 

12. E F 57.5 TT 76 T 68 TT 80 T 

13. E S P 77.5 T 60 TT 76 T 64 TT 

14. EV S P 50 TT 60 TT 80 T 88 T 

15. F P 47.5 TT 72 T 84 T 84 T 

16. F S P 47.5 TT 84 T 88 T 88 T 

17. F D L P 72.5 T 76 T 68 TT 80 T 

18. G R 52.5 TT 88 T 96 T 88 T 

19. G R B M 70 T 80 T 88 T 96 T 

20. K B I 50 TT 64 TT 84 T 76 T 

21. M J H 52.5 TT 76 T 84 T 96 T 

22. M R K 52.5 TT 72 T 80 T 80 T 

23. N F W 70 T 76 T 84 T 88 T 

24. N P S 57.5 TT 48 TT 68 TT 72 T 

25. R N 57.5 TT 72 T 84 T 80 T 

26. R A L P 77.5 T 76 T 64 TT 80 T 

27. R M 57.5 TT 56 TT 64 TT 88 T 

28. R F 77.5 T 80 T 96 T 100 T 

29. RD 52.5 TT 76 T 80 T 84 T 

30. S L D A 57.5 TT 60 TT 72 T 88 T 

31. S H A 35 TT 60 TT 76 T 72 T 

32. S K 57.5 TT 68 TT 72 T 64 TT 

33. S P Y 75 T 72 T 80 T 80 T 

LAMPIRAN 16 
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NO 
NAMA 

SISWA 

DATA AWAL SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 

Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 

34. S W Y 70 T 56 TT 68 TT 80 T 

35. U C 72.5 T 76 T 92 T 96 T 

36. V A A S 47.5 TT 68 TT 76 T 84 T 

37. Y S P 55 TT 48 TT 76 T 72 T 

38. S W 75 T 56 TT 80 T 76 T 

39. R A N 52.5 TT 44 TT 72 T 68 TT 

40. K A P 80 T 88 T 92 T 72 T 

41. M P R 50 TT 48 TT 72 T 72 T 

42. F T H 70 T 56 TT 76 T 72 T 

43. R W 60 TT 56 TT 72 T 56 TT 

Jumlah 2625  2864  3338  3476  

Rata-Rata 61.0  66.6  77.6  80.8  

Nilai Tertinggi 85  92  96  100  

Nilai Terendah 35  36  52  56  

Tuntas 16  25  33  37  

Belum Tuntas 27  18  10  6  

Presentase 

Ketuntasan 

Klasikal 

37% 

 

58% 

 

76% 

 

86% 

 

Kriteria Rendah  Tinggi  Tinggi  
Sangat 

Tinggi 
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REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 

SIKLUS I, II, DAN III 

 

No Indikator 
Perolehan Skor Rata-Rata 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Kerjasama 2,35 2,79 3.23 

2. Tanggung jawab 2,47 2,65 3.49 

3. Disiplin 2,49 2,51 3.09 

4. Berani 2,09 2,48 2.72 

Jumlah Skor Rata-Rata 9,4 10,44 12.53 

Kriteria Baik Baik Sangat Baik 

 

Semarang, 24 Maret 2015 

  Observer I     Observer II 

 

 

 

Tri Wahyuni     Kiki Siti Rohmana 

NIM. 1401411265    NIM. 1401411557  
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CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran PKn melalui Model AIR dengan Media Powerpoint di SDN 

Pudakpayung 02 Semarang 

Siklus I 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas   : V (lima) 

Guru    : Lilis Tyaningrum 

Hari/ tanggal  : Selasa, 03 Maret 2015 

Petunjuk :Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa,dan 

proses pembelajaran PKn melalui model pembelajaran AIR dengan 

media Powerpoint! 

Pembelajaran pada siklus I berlangsung cukup lancar. Pada saat 

guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan mengenai materi , siswa 

antusias dalam menjawab. Namun ketika guru meminta salah satu siswa 

untuk memperjelas jawabannya , siswa masih malu-malu untuk 

menjawab. Saat pembagian kelompok diskusi, ada beberapa siswa yang 

kurang setuju dengan kelompok yang dibagi oleh guru. Walaupun 

begitu , mereka tetap berkelompok sesuai dengan kelompok yang 

dibacakan guru dan berdiskusi dengan tertib. Ketika guru 

menyampaikan materi melalui media Powerpoint , siswa cukup 

antusias dalam mengamati tayangan dikarenakan animasi yang bagus. 

Saat mengerjakan soal evaluasi, guru mengkonfirmasi kepada seluruh 

siswa untuk mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dan tidak 

membuka buku catatan ataupun LKS. 

 

     Semarang, 03 Maret 2015 

     Observer 

 

 

 

     Kiki Siti Rohmana 

       NIM. 1401411557  

LAMPIRAN 21 
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CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran PKn melalui Model AIR dengan Media Powerpoint di SDN 

Pudakpayung 02 Semarang 

Siklus II 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas   : V (lima) 

Guru    : Lilis Tyaningrum 

Hari/ tanggal  : Selasa, 10 Maret 2015 

Petunjuk :Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa,dan 

proses pembelajaran PKn melalui model pembelajaran AIR dengan 

media Powerpoint! 

Pada saat pembelajaran berlangsung siswa mengikuti pembelajaran 

dengan semangat dan antusias. Namun, diawal pembelajaran guru belum 

melakukan presensi. Ketika kegiatan pembelajaran siswa juga sudah mulai 

aktif menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapatnya. Namun, 

masih ada beberapa siswa yang belum tertib, suka menganggu temannya. 

Saat diskusi kelompok kelas sedikit gaduh, tetapi guru berhasil membuat 

siswa tenang untuk tetap tertib dalam mengerjakan LKK. Siswa sangat 

antusias saat mempresentasikan hasil diskusinya, namun masih ada 

beberapa siswa yang belum memperhatikan, masih berbicara 

sendiri.Secara keseluruhan, pembelajaran berjalan dengan lancar dan 

tertib. Kegiatan evaluasi juga berlangsung dengan lancar, walaupun ada 

beberapa siswa yang masih tanya-jawab dengan temannya tetapi guru 

sudah memperingatkan untuk dikerjakan mandiri. 

Semarang, 10 Maret 2015 

     Observer 

 

 

 

     Kiki Siti Rohmana 

       NIM. 1401411557 
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CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran PKn melalui Model AIR dengan Media Powerpoint di SDN 

Pudakpayung 02 Semarang 

Siklus III 

 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas   : V (lima) 

Guru    : Lilis Tyaningrum 

Hari/ tanggal  : Selasa, 17 Maret 2015 

Petunjuk :Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa,dan 

proses pembelajaran PKn melalui model pembelajaran AIR dengan 

media Powerpoint! 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus III berjalan dengan lancar. 

Siswa antusias dalam pembelajaran. Namun, pada kegiatan awal 

apersepsi yang disampaikan guru belum maksimal. Dalam pembentukan 

kelompok juga tidak mengalami kendala berarti, semua bekerja pada 

kelompoknya dengan baik. Selama guru menjelaskan materi, siswa 

terlihat antusias mencatat materi yang disampaikan. simulasi pemilihan 

pengurus organisasi. Terlihat siswa antusias ketika pembelajaran 

berlangsung. Setelah itu, siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru 

melakukan refleksi diri selama kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung. Secara keseluruhan, pembelajaran berjalan dengan lancar. 

      Semarang, 17 Maret 2015 

     Observer 

 

 

     Kiki Siti Rohmana 

       NIM. 140141157 
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HASIL BELAJAR SISWA 

SIKLUS I 
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SIKLUS II 
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SIKLUS III 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 25 

1. Guru membuka pelajaran 2.  Siswa merespon apersepsi yang 

disampaikan guru 

3. Guru mengorganisir siswa dalam 

kelompok diskusi 

4. Siswa memperhatikan penjelasan materi 

(Auditory) 
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5. Guru dan siswa bertanya jawab seputar 

materi 

6. Siswa mendiskusikan LKK 

(Intellectually) 

8. Siswa menyampaikan hasil diskusi 

(Auditory)  
7. Guru membimbing kelompok diskusi 

9. Siswa lain menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain (Auditory) 

10. Siswa menjawab kuis dari guru 

(Repetition) 
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13. Siswa mengerjakan soal evaluasi 14. Guru menutup pelajaran 
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LAMPIRAN 26 
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LAMPIRAN 27 
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LAMPIRAN 28 
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LAMPIRAN 29 




