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ABSTRAK
Noorcahyani, Dwi.2015.Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model
Numbered Head Together (NHT) Berbantu Multimedia pada Siswa Kelas
V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang. Skripsi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Fitria Dwi Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd.359 halaman.
Berdasarakan refleksi awal pada pembelajaran PKn kelas V yang
dilakukan di SDN Tambakaji 03 Kota Semarang keterampilan mengajar guru
masih rendah, guru selama proses pembelajaran berlangsung kurang mampu
mengelola kelas dengan baik. Hal ini berdampak pada aktivitas siswa selama
proses pembelajaran yang kurang aktif. Akibatnya pada hasil belajar sebanyak
65% siswa mendapat nilai dibawah KKM. Oleh karena itu, untuk memecahkan
permasalahan yang muncul digunakan penelitian menggunakan model Numbered
Head Together (NHT) berbantu multimedia. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui
model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia pada siswa kelas V
SDN Tambakaji 03 Kota Semarang? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03
Kota Semarang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan
dalam tiga siklus dengan satu pertemuan setiap siklus. Tahap-tahap penelitian
adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek
penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang.
Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Analisis data hasil
penelitian menggunakan analisis statistik deksriptif dan analisis deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembelajarn dapat
meningkat. Keterampilan guru pada siklus I diperoleh skor 17 dengan kriteria
cukup, siklus II mendapat skor 25 dengan kriteria baik dan siklus III diperoleh
skor 33 dengan kriteria sangat baik. Rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus I
adalah 15 dengan kriteria cukup, siklus II menjadi 20,25 dengan kriteria baik dan
siklus III mendapat skor 24,26 dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa meningkat
dapat dilihat dari data prasiklus dengan ketuntasan klasikal 35%, siklus I dengan
ketuntasan klasikal 52,5%, siklus II dengan ketuntasan klasikal 74,29% dan siklus
III dengan ketuntasan klasikal 97,37%.
Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang. Saran adalah model Numbered Head Together (NHT) hendaknya
dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kata kunci : kualitas; pembelajaran; PKn; NHT; multimedia.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berakar pada
nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan
perubahan zaman. Pendidikan nasional merupakan sebuah sistem yang dalam
penerapannya menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tujuan pendidikan nasional adalah
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab (Sanjaya, 2011:154-155). Untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional, dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4 disebutkan penyelenggaraan
pendidikan nasional dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, dan kemajemukan bangsa (Sisdiknas, 2005:6).
Di Indonesia pelaksanaan pendidikan nasional bertitik tolak pada standar
nasional pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 pasal 1,
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan
di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional
pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum yang diterapkan
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pada tiap jenjang pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan di
sekolah-sekolah di Indonesia saat ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP). Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan
sesuai dengan satuan pendidikan, daerah dan peserta didik. Kurikulum pada
tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri atas lima kelompok mata pelajaran
yaitu : (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (b) kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (c) kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi; (d) kelompok mata pelajaran estetika ; (e) kelompok
mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan (Sanjaya, 2011:156).
Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian merupakan salah satu dalam
kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah (Sanjaya, 2011:156) . Lebih lanjut, berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2006 menyebutkan kurikulum SD/MI
memuat delapan mata pelajaran salah satunya yaitu Pendidikan Kewarganegaraan
(Sanjaya, 2011:157).
Menurut Winarno (2013:18) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22
Tahun 2006 menyebutkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara
yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk
menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
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Mulyasa (dalam Ruminiati, 2007:1.26) menyebutkan tujuan dari mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar peserta didik memiliki kemampuan
sebagai berikut: (a) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi
persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan; (b) berpartisipasi dalam segala
bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak
secara cerdas dalam semua kegiatan dan; (c) berkembang secara positif dan
demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan
mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dengan baik. Hal ini mudah tercapai jika pendidikan nilai moral dan
norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini, karena jika siswa sudah
memiliki nilai moral yang baik, maka tujuan untuk membentuk warga negara
yang baik mudah diwujudkan. Ruang lingkup

mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. : (a) persatuan dan
kesatuan bangsa; (b) norma; (c) hak asasi manusia; (d) kebutuhan warga negara;
(e) konstitusi Negara; (f) kekuasan dan politik; (g) pancasila; (h) globalisasi
(Mulyasa dalam Ruminiati, 2007:1.27).
Depdiknas (2007:25) menemukan permasalahan pada pelaksanaan
pembelajaran PKn di SD kelas V lebih pada kurang kreativitas dan inovasi dalam
pembelajaran, guru kurang maksimal dalam melaksanakan pembelajaran yang
partisipatif dan dalam penggunaan media pembelajaran. Selain itu menurut
Pratama (2009) metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)
terkesan sangat kaku, kurang fleksibel, kurang demokratis, dan guru cenderung
lebih dominan (one way method). Jika hal demikian tidak diatasi lama kelamaan
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proses kebosanan dan kejenuhan siswa dapat memuncak berakibat pada
menurunnya hasil belajar siswa.
Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pembelajaran PKn menurut
temuan Depdiknas, hampir serupa dengan permasalahan yang terjadi di SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang. Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator
selama kegiatan PPL (4 Agustus-27 Oktober 2014) melalui nilai ulangan harian,
catatan lapangan, data observasi dan wawancara terjadi permasalahan pada
pembelajaran PKn di kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang yaitu
keterampilan mengajar guru yang masih rendah. Keterampilan guru mengelola
kelas kurang berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kondisi kelas kurang
kondusif. Keterampilan menjelaskan yang kurang maksimal, guru hanya
menjelaskan materi dan siswa mendengarkan penjelasan guru. Keterampilan guru
mengadakan variasi dalam penggunaan alat bantu pengajaran berupa media
pembelajaran belum efektif digunakan dalam pembelajaran PKn karena kurang
sesuai dengan materi pelajaran.
Keterampilan mengajar guru yang masih rendah berdampak pada
kurangnya keaktifan siswa

selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa

dikatakan aktif apabila seluruh aktivitas siswa dilaksanakan secara optimal.
Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn di SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
menekankan kegiatan visual, listening dan writing. Emosional activities seperti
minat, gembira, bersemangat, antusias dan motivasi dalam pembelajaran masih
rendah. Siswa selama pembelajaran mendengarkan penjelasan guru tanpa
bertanya terkait materi yang dijelaskan guru. Hal ini berdampak pada tidak
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maksimalnya oral activites didalam kelas karena siswa yang kurang aktif selama
proses pembelajaran. Diedrich (dalam Sardiman,2011:10) menggolongkan
kegiatan siswa meliputi visual activities, oral activities, listening activities,
writing activities, drawing activities,
Aktivitas siswa yang belum optimal berakibat pada hasil belajar siswa
menjadi rendah dan mendapat nilai dibawah KKM yang ditentukan. Hal ini
didukung data dari pencapaian hasil observasi dan ulangan harian mata pelajaran
PKn pada siswa kelas V semester II tahun pelajaran 2015/2016 masih dibawah
KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 63. Data hasil belajar ditunjukkan dengan
rata-rata kelas 55 dengan nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 80. Dari 40 siswa
hanya 14 siswa (35%) yang mendapat nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM), sedangkan sisanya 26 siswa (65%) mendapat nilai dibawah KKM.
Melihat data hasil belajar matapelajaran PKn di kelas V, perlu sekali proses
pembelajaran untuk ditingkatkan kualitasnya agar siswa SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang lebih memahami materi-materi pada pembelajaran PKn.
Berdasarkan diskusi peneliti dengan kolaborator, untuk memecahkan
masalah pembelajaran tersebut ditetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran PKn yang dapat mendorong aktivitas siswa dalam
pembelajaran

dan

meningkatkan

keterampilan

mengajar

guru.

Peneliti

menggunakan salah satu model dan media pembelajaran yang sesuai dengan
materi PKn yaitu menggunakan model Numbered Head Together (NHT)
berbantu multimedia.
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Huda (2013:203) menyatakan, pada dasarnya Numbered Head Together
(NHT) merupakan varian dari diskusi kelompok. Tujuan dari NHT adalah
memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan
mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain untuk meningkatkan kerja
sama siswa, NHT juga bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan
kelas. Shoimin (2014:107) menyatakan Numbered Head Together (NHT)
merupakan salah satu dari strategi pembelajaran kooperatif. Model NHT
mengacu pada belajar kelompok siswa, masing-masing anggota memiliki bagian
tugas (pertanyaan) dengan nomor yang berbeda-beda. Numbered Head Together
(NHT) merupakan suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota
kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada
pemisahan antara siswa yang satu dan siswa yang lain dalam satu kelompok
untuk saling memberikan dan menerima antara satu dengan yang lainnya
(Shoimin, 2014:108)
Kelebihan model NHT menurut Shoimin (2014:108-109) antara lain : (a)
setiap murid menjadi siap; (b) dapat melakukan diskusi dengan sungguhsungguh; (c) murid yang pandai dapat mengajari murid yang kurang pandai; (d)
terjadi interkasi secara intens antarsiswa dalam menjawab soal; (e) tidak ada
murid yang mendominasi dalam kelompok karena nomor yang membatasi.
Agar model pembelajaran NHT dapat berjalan secara maksimal
diperlukan media pembelajaran yang mendukung. Media pembelajaran yang
mendukung model Numbered Head Together (NHT) adalah multimedia. Menurut
Arsyad (2014:162) multimedia secara sederhana diartikan sebagai lebih dari satu
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media. Media tersebut berupa kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara dan
video. Multimedia secara umum dapat diartikan berbagai macam kombinasi
grafik, teks, suara, video dan animasi. Penggabungan ini merupakan suatu
kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan atau isi
pelajaran.
Penelitian dengan model Numbered Head Together (NHT) berbantu
multimedia juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Fariza
(2014) dengan judul penelitian “Peningkatan Aktivitas Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Model Kooperatif Teknik Numbered Head Together di Kelas
V”. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Dungun Laut. Hasil penelitian
dari data yang diperoleh peningkatan aktivitas fisik siswa dari base line 47%
kesiklus III 88,02% dengan kategori cukup tinggi. Peningkatan aktivitas mental
siswa dari base line 28,84% kesiklus III 71.79% meningkat 92.34% meningkat
sebesar 41,07% dengan kategori cukup tinggi.
Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Linda (2014) dengan judul
penelitian “ Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan
Multimedia Pada Pembelajaran PKn Kelas IV SD Negeri 14 Talang Babungo
Kecamatan Hiliran Gumanti”, hasil penelitian penggunaan multimedia dalam
pembelajaran PKn di SD Negeri 14 Talang Babungo; (1) dapat meningkatkan
aktivitas belajar siswa kelas IV dari 72,2% siklus I menjadi 85,9% pada siklus II,
artinya meningkat sebesar 13,3%; (2) dapat meningkatkan hasil belajar siswa
kelas IV dari rata-rata siswa 76 pada siklus I meningkat menjadi 83,5 pada siklus
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II. Ketuntasan belajar siswa mengingkat dari 77,27% pada siklus I menjadi
90,90% pada siklus II.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memecahkan masalah
melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas
Pembelajaran PKn Melalui Model Numbered Head Together (NHT) berbantu
Multimedia pada Siswa Kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang”

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat
dirumuskan permasalahan umum adalah “Bagaimanakah cara meningkatkan
kualitas pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?”
Permasalahan tersebut dirinci sebagai berikut:
a. Bagaimanakah meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia pada
siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?
b. Bagaimanakah meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia pada
siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?
c. Bagaimanakah meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran PKn melalui
model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia pada siswa
kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?
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1.2.2. Pemecahan Masalah
Berdasarkan perumusan masalah didapat alternatif pemecahan mmasalah
yaitu dengan menggunakan model Numbered Head Together (NHT) berbantu
multimedia pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang.
Langkah-langkah model Numbered Head Together (NHT) berbantu
multimedia sebagai berikut:
a. Guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa
bersama (Indikator Keterampilan Guru 1)
b. Siswa menjawab salam pembuka yang diberikan guru dan berdoa bersama
guru (Indikator Keterampilan Guru 1)
c. Guru melakukan apresepsi dengan mengaitkan materi yang akan diajarkan
denga materi sebelumnya (Indikator Keterampilan Guru 1)
d. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa (Indikator Keterampilan
Guru 1)
e. Siswa menyimak apresepsi dan motivasi yang diberikan guru (Indikator
Keterampilan Guru 2)
f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan (Indikator Keterampilan Guru 1)
g. Siswa menyimak tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disampaikan guru (Indikator
Keterampilan Guru 1)
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h. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang pemahaman awal siswa
mengenai materi pengertian keputusan bersama (eksplorasi) (Indikator
Keterampilan Guru 3)
i. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat
nomor (elaborasi) (Fase 1: Penomoran) (Indikator Keterampilan Guru 4/5)
j. Guru menyajikan konsep/materi dalam bentuk teks, gambar diam atau
bergerak dan grafis dalam powerpoint (Indikator Keterampilan Guru 4)
k. Siswa membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep/materi tentang
pengertian keputusan bersama (eksplorasi) (Indikator Keterampilan Guru 4)
l. Guru memberikan dan mengajukan serangkaian tugas/pertanyaan dan
masing-masing

kelompok

mengerjakannya

(Fase

2:

Mengajukan

Pertanyaan) (Indikator Keterampilan Guru 4/6)
m. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota
kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan baik
(elaborasi) (Fase 3: Berpikir Bersama) (Indikator Keterampilan Guru 5)
n. Guru

membimbing

diskusi

kelompok

kecil

setelah

memberikan

tugas/pertanyaan(Indikator Keterampilan Guru 5/6)
o. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar
dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama mereka
(Fase 4: Menjawab) (Indikator Keterampilan Guru 5)
p. Siswa yang nomornya dipanggil guru maju kedepan kelas untuk
menyampaikan

jawaban

Keterampilan Guru 5)

diskusi

kelompoknya

(elaborasi)

(Indikator
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q. Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang
lain (Tanggapan dengan teman lain) (Indikator Keterampilan Guru 6)
r. Siswa lain kembali maju kedepan kelas apabila nomornya ditunjuk oleh
guru(Indikator Keterampilan Guru 4)
s. Jika jawaban atau respon dari siswa benar, kemudian dilanjutkan dengan
materi berikutnya. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka siswa harus
mengulang memahami konsep/materi tersebut secara keseluruhan araupun
pada

bagian-bagian

tertentu

saja

(remidial)

(elaborasi)

(Indikator

Keterampilan Guru 7)
t. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi yang belum dipahami
(konfirmasi) (Indikator Keterampilan Guru 7)
u. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah
dilaksanakan sebagai refleksi dari pembelajaran (konfirmasi) (Kesimpulan)
(Indikator Keterampilan Guru 8)
v. Guru memberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi yang diajarkan
(Indikator Keterampilan Guru 9)
w. Siswa mengerjakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi
untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi yang
diajarkan(Indikator Keterampilan Guru 9)
x. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut dari
pembelajaran(Indikator Keterampilan Guru 9)
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1.3. TUJUAN PENELITIAN
1.3.1. Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran
PKn melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia pada
siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang.
1.3.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penelitian ini adalah:
a.

Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia pada
siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

b.

Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia pada
siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

c.

Meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran PKn melalui model Numbered
Head Together (NHT) berbantu Multimedia pada siswa kelas V SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis bagi berbagai pihak. Manfaat yang ingin di capai yaitu:
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1.4.1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi pada
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya yang berkaitan
dengan penggunaan model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia
1.4.2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat secara praktis bagi:
a. Guru
Meningkatkan berbagai keterampilan guru dalam mengajar dan
memberikan wawasan pengetahuan serta pengalaman tentang penggunaan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia dalam pembelajaran PKn.
b. Siswa
Penerapan pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together
(NHT) berbantu multimedia pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang dapat meningkatkan aktivitas siswa terutama keaktifan siswa dalam
proses pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa serta
menumbuhkan karakter pada siswa antara lain kerjasama, tanggung jawab dan
percaya diri.
c. Sekolah
Penerapkan

model

Numbered

Head

Together

(NHT)

berbantu

multimedia dapat memajukan sekolah dengan meningkatkan keterampilan guru,
meningkatkan keaktifan siswa dan memperbaiki hasil belajar siswa serta
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.2. KAJIAN TEORI
2.1.1. Hakikat Belajar
Belajar menurut Slameto (2010:2) ialah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya. Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk
mencapai tujuan, jadi merupakan langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh
(Hamalik, 2013:29).
Menurut Hamdani (2011:21), belajar merupakan perubahan tingkah laku
atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Belajar akan lebih baik jika
subjek belajar mengalami atau melakukannya dan tidak bersifat verbalistik.
Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan
individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Oleh karena itu dengan
menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami aktivitas
belajar memegang peranan dalam proses psikologis (Rifa‟i dan Anni, 2011:82).
Pengertian luas menurut Sardiman (2011:20), belajar dapat diartikan
sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya.
Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan
materi

ilmu

pengetahuan

yang merupakan
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sebagian

kegiatan

menuju
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terbentuknya kepribadian seutuhnya. Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:82-83)
relevan dengan pengertian tersebut bahwa belajar adalah penambahan
pengetahuan, konsep tentang belajar mengandung tiga unsur utama, yaitu:
a. belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku;
b. perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman;
c. perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen.
Selain unsur-unsur belajar, prinsip-prinsip dalam belajar juga harus
diperhatikan. Prinsip-prinsip belajar yang digunakan oleh seorang guru harus
dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan oleh setiap siswa
secara individu. Menurut Slameto (2010:27-28) prinsip-prinsip belajar meliputi:
a. berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar;
b. sesuai hakikat belajar;
c. sesuai materi/bahan yang harus dipelajari;
d. syarat keberhasilan belajar.
Setelah menganalisis beberapa pengertian belajar, dapat disimpulkan
bahwa belajar merupakan serangkaian kegiatan seseorang yang terjadi untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara menyeluruh, dimana yang
bersangkutan mengalami sendiri, yang terjadi secara sadar dan bersifat kontinu,
dimana perubahan tingkah laku individu tersebut melalui interaksi dengan
lingkungan. Belajar merupakan proses dalam mencapai tujuan yang dalam
prosesnya terdapat unsur dan prinip belajar yang harus dipenuhi, apabila salah
satu unsur tidak ada maka tidak dapat disebut sebagai suatu proses belajar
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2.1.2. Hakikat Pembelajaran
Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik
dengan peserta didik atau antar peserta didik (Rifa‟i dan Anni, 2011:192-193).
Proses komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula
secara nonverbal. Pembelajaran berorientasi pada bagaimana peserta didik
berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan
proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang
kedalam sejumlah informasi yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil
belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang.
Prastowo (2013:55) menyebutkan kata pembelajaran adalah terjemahan
dari instruction yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat.
Pembelajaran merupakan suatu proses atau upaya menciptakan kondisi belajar
dalam mengembangkan kemampuan minat dan bakat siswa secara optimal,
sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Pembelajaran memiliki perencanaan atau perancangan (desin) sebagai
upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam belajar, siswa berinteraksi dengan
guru sebagai salah satu sumber belajar, dan berinteraksi dengan keseluruhan
sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
diinginkan (Uno, 2012:2). Menurut Susilana dan Riyana (2013:1) Pembelajaran
merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai
sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak yaitu siswa
sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Kegiatan pembelajaran yang
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terpenting adalah terjadinya proses belajar (learning process). Hamruni (2012:42)
pembelajaran menunjukan pada usaha siswa mempelajarai bahan pelajaran
sebagai akibat perlakukan guru. Dari pengertian itu hakikat dan makna
pembelajaran ditandai oleh berbagai ciri berikut ini:
a. pembelajaran adalah proses berfikir
b. proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak
c. pembelajaran berlangsung sepanjang hayat
Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:194) pandangan proses pembelajaran
kontemporer menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses sistematis
setiap komponen pembelajaran adalah penting untuk meningkatkan keberhasilan
belajar. Perpesktif ini disebut sebagai pandangan sistem. Bila pembelajaran
ditinjau dari pendekatan sistem maka dalam proses akan melibatkan berbagai
komponen. Komponen-komponen pembelajaran menurut Rifa‟i dan Anni
(2011:194-194) antara lain:
a. Tujuan
Tujuan secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan
pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan dan
keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisi.
b. Subjek belajar
Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama
karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek karena peserta
didik adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai objek
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karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku
pada diri subjek belajar.
c. Materi pelajaran
Materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan
pembelajaran. Materi pelajaran dalam sistem pembelajaran berada dalam silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan buku sumber.
d. Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses
pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
e. Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam
proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran
f. Penunjang
Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah
fasilitas belajr, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya.
Komponen penunjang berfungsi melengkapi dan mempermudah terjadinya
proses pembelajaran.
Menurut Trianto (2010:17) pembelajaran merupakan aspek kegiatan
manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran
secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara
pengembang dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks
pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk
membelajarkan siswanya (mengarahkan interkasi siswa dengan sumber belajar
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lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran
merupakan interkasi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara
keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju suatu
target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dan dianalisis, dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi
diantara pendidik dan peserta didik yang didukung oleh lingkungan untuk
mengembangkan suasana belajar yang dapat mempengaruhi keadaan peserta
didik. Pembelajaran dapat dilakukan melalui ucapan pendidik maupun tanpa
melalui ucapan.
2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
dapat digolongkan menjadi dua yaitu, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor
intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor
intern dibagi menjadi tiga yang meliputi:
a.

Faktor Jasmani
Faktor jasmani merupakan faktor yang berasal dari keadaan tubuh saat

pembelajaran berlangsung . Faktor jasmani meliputi faktor kesehatan dan cacat
tubuh.
b.

Faktor Psikologis
Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi belajar dibedakan menjadi

tujuh. Faktor-faktor itu meliputi: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,
kematangan dan kelelahan.
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c.

Faktor kelelahan
Faktor kelelahan yang dapat mempengaruhi belajar dibedakan menjadi

dua, yaitu kelelahan jasmani yang terlihat dari lemah lunglainya tubuh dan
timbulnya kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan
rohani dapat dilihat dari kelesuan dan kebosanan.
Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern
yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor
yaitu:
a.

Faktor keluarga
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan
ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan.
b.

Faktor sekolah
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin
sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan
gedung, metode belajar dan tugas rumah.
c.

Faktor masyarakat
Masyarakar merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat.
Faktor masyarakat ini meliputi : kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media,
teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat
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Berdasarkan uraian tersebut setelah dianalisis, faktor-faktor yang
mempengaruhi belajar merupakan keadaan optimal yang dapat memperlancar atau
menghambat pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi dapat berasal dari dalam
diri individu maupun dari luar individu. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi
keberhasilan pembelajaran.
2.1.4. Kualitas Pembelajaran
Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Menurut
Etzioni (dalam Hamdani, 2011:194) secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan
sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas
merupakan konsep yang penting dalam menggambarkan tingkat pencapaian
tujuan pembelajaran, pencapaian tersebut berupa peningkatan pengetahuan
(kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) serta pengembangan sikap (afektif)
melalui proses pembelajaran. Efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan
pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni (Daryanto,2013:57)
Kualitas

pembelajaran

merupakan

kegiatan

pembelajaran

yang

berlangsung secara efektif sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan
yang diharapkan. Suatu pembelajaran dapat dikatakan berkualitas jika selama
proses pembelajaran tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkah
laku peserta didik baik dalam sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Menurut Depdiknas (2004:7-10) kualitas pembelajaran adalah keterkaitan
sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media,
fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar
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yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran
dapat dilihat antara lain:
a.

Perilaku pembelajaran pendidik
Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat melalui kinerjanya, meliputi :

membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi
pendidik, menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman
jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan serta mampu memlilih,
menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa.
b.

Perilaku dan dampak belajar peserta didik
Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya

sebagai berikut, memliki persepsi dan sikap postitif terhadap belajar, mau dan
mampu mendapatkan dan mengintegraasikan pengetahuan dan keterampilan serta
membangun sikapnya, mau dan mampu memperluas serta memperdalam
pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya, mau dan mampu
menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya secara bermakna.
c.

Iklim pembelajaran
Iklim pembelajaran mencakup suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh

dan

berkembangnya

kegiatan

pembelajaran

yang

menarik,

menantang,

menyenangkan dan bermakna, perwujudan nilai dan semangat ketauladanan,
prakarsa dan kreativitas guru.
d.

Materi pembelajaran
Materi Pembelajaran yang berkualitas tampak dari: kesesuainnya dengan

tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa, ada
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keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia,
materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, dapat mengakomodasikan
partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin.
e.

Sistem Pembelajaran
Pembelajaran mampu menunjukan kualitasnya jika dapat menonjolkan

ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya,
responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun secara eketernal,
memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana
operasional, agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh
komponen sistem pendidikan.
f.

Kualitas media pembelajaran.
Kualitas pembelajaran tampak dari: dapat menciptakan pengalaman

belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses interaksi antara guru dan
siswa, siswa dan siswa, media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa, melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari
siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif
berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada.
Uraian tentang indikator kualitas pembelajaran, disimpulkan bahwa
indikator kualitas pembelajaran adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, materi
pembelajaran, media pembelajaran, hasil belajar siswa. Dalam

penelitian ini

peneliti menekankan kualitas pembelajaran pada 3 aspek yaitu keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar. Hal ini didasarkan pada permasalahan
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pembelajaran di SDN Tambakaji 03 Kota Semarang yaitu rendahnya keterampilan
guru dalam mengajar, aktivitas siswa dan hasil belajar.
2.1.4.1. Keterampilan Guru dalam Mengajar
Menurut Winataputra (2007:7.1) mengajar adalah satu pekerjaan
profesional, yang menuntut kemampuan kompleks untuk dapat melakukannya.
Ada seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Perangkat
kemampuan tersebut disebut kompetensi guru. Agar dapat melaksanakan tugas
dengan baik, guru dipersyaratkan untuk menguasai keterampilan dasar mengajar,
yang merupakan salah satu aspek penting dalam kompetensi guru.
Menurut Usman (2013:74) terdapat delapan keterampilan mengajar yang
harus dikuasai oleh seorang guru yaitu:
a. Keterampilan bertanya
Menurut Winataputra (2007:7.5) kegiatan bertanya dilakukan oleh semua
orang tanpa memandang batas umur. Pada umumnya tujuan bertanya adalah untuk
memperoleh informasi. Namun kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru tidak
hanya bertujuan untuk memperoleh informasi, tetapi juga untuk meningkatkan
terjadinya interaksi antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa.
Pada dasarnya menurut Winataputra (2007:7.8) keterampilan bertanya
dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu keterampilan bertanya dasar
dan keterampilan bertanya lanjut.
1) Keterampilan bertanya dasar
Keterampilan
Pemahaman

guru

bertanya
tentang

dasar

mempunyai

komponen-komponen

beberapa
ini

serta

komponen.
penugasan
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penggunaannya merupakan faktor penting dalam usaha penyampaian tujuan
penggunaan pertanyaan dalam kelas. Komponen-komponen itu diuraikan secara
singkat berikut ini:
(a) Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat
Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat, dengan
menggunakan kata-kata yang dapat dipahami siswa. Susunan kata-kata dalam
pertanyaan perlu disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan siswa.
(b) Pemberian acuan
Pemberian acuan (strukturing) ini memungkinkan siswa memakai atau
mengolah informasi itu untuk menemukan jawaban pertanyaan dan menolong
siswa tetap mengarahkan pikirannya kepada topik yang sedang dibicarakan.
(c) Pemindahan giliran
Guru dapat menggunakan teknik pemindahan giliran (redirecting). Mulamula guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, kemudian memilih
beberapa siswa untuk menjawab, dengan cara menyebut nama mereka, atau
dengan menunjuk siswa-siswa itu
(d) Penyebaran
Untuk melibatkan sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran guru perlu
menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Guru hendaknya berusaha
agar semua siswa mendapat giliran secara merata. Penyebaran yang dimaksudkan
adalah pertanyaan yang berbeda-beda disebarkan giliran menjawabnya kepada
siswa yang berbeda pula.
(e) Pemberian waktu berpikir
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Guru perlu memberikan waktu berpikir, sebelum menunjuk salah seorang
siswa untuk menjawabnya. Teknik memberikan waktu berpikir ini sangat perlu
agar siswa mendapat kesempatan untuk menemukan dan menyusun jawaban.
(f) Pemberian tuntutan
Guru hendaknya memberikan tuntutan kepada siswa itu agar dapat
menemukan jawaban yang benar.
2) Keterampilan bertanya lanjut
Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas dasar landasan penguasaan
komponen-komponen bertanya dasar. Semua komponen bertanya dasar masih
dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Adapun komponenkomponen bertanya lanjut adalah:
(a) Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan
Pertanyaan yang dikemukakan guru mengundang proses mental yang
berbeda-beda. Oleh karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya
mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat
mengingat kembali fakta-fakta ke berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih
tinggi seperti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.
(b) Pengaturan urutan pertanyaan
Untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya lebih rendah
ke yang lebih tinggi dan kompleks guru dapat mengatur urutan pertanyaan yang
diajukan kepada siswa dari tingkat mengingat, pemahaman, penerapan, analisis,
sintesis dan evaluasi.
(c) Penggunaan pertanyaan pelacak
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Jika jawaban yang diberikan siswa dinilai oleh guru benar, tetapi masih
dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna maka guru dapat mengajukan
pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Beberapa teknik pertanyaan
pelacak pelacak yang digunakan antara lain: (a) klasifikasi; (2) pemberian alasan;
(c) kesepakatan pandangan; (d) ketepatan; (e) relevansi; (f) contoh; (g) jawaban
kompleks.
(d) Peningkatan terjadinya interaksi
Keterampilan

bertanya

hendaknya

memperhatikan

prinsip-prinsip

penggunaan. Menurut Winataputra (2007:7.19-7.21) prinsip-prinsip penggunaan
sebagai berikut: (a) kehangatan dan keantusiasan; (b) menghindari kebiasaankebiasaan tertentu; (c) memberikan waktu berfikir; (d) mempersiapkan pertanyaan
pokok yang akan diajukan; (e) menilai pertanyaan yang telah diajukan.
Dalam bertanya, guru menggunakan kata utama. Kata yang biasanya
digunakan untuk bertanya antara lain: (a) apa, untuk menanyakan benda atau hal;
(b) dimana, untuk menanyakan tempat; (c) kapan, untuk menanyakan waktu; (d)
mengapa, untuk menanyakan alasan; (e) yang mana, untuk menanyakan orang,
benda atau hal; (f) siapa, untuk menanyakan orang; (g) bagaimana, untuk
menanyakan cara.
b. Keterampilan memberi penguatan
Penguatan menurut Usman (2013:80) adalah segala bentuk respon
bersifat verbal atau nonverbal bagian dari modifikasi tingkat laku guru terhadap
tingkah laku siswa, bertujuan memberikan umpan balik bagi siswa. Prinsip
pemberian penguatan yang diperhatikan adalah variasi dalam penguatan yang
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diterapkan dengan memperhatikan jenis-jenis penguatan. Usman (2013:81-82)
menyebutkan jenis-jenis penguatan secara garis besar ada dua yaitu:
1) Penguatan verbal
Penguatan verbal diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan
kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan dan sebagainya. Contoh penguatan
verbal dengan kata atau kalimat, “bagus”, “tepat sekali”, atau “saya senang
dengan pekerjaan yang kamu lakukan.”
2) Penguatan nonverbal
Penguatan nonverbal dapat ditunjukkan dengan berbagai cara antara lain:
(a) penguatan gerak isyarat; (b) penguatan pendekatan; (c) penguatan dengan
sentuhan; (d) penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan; (e) penguatan
berupa simbol atau benda; (f) penguatan tak penuh.
Penguatan juga dibagi menjadi penguatan positif dan penguatan negatif
sebagai berikut:
1) Penguatan positif, adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi
respons meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung
(rewarding). Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah , perilaku
(senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan,
mengacungkan jempol), atau penghargaan.
2) Penguatan negatif, adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi
respons meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang
merugikan (tidak menyenangkan). Bentuk-bentuk penguatan negatif antara
lain: menunda/tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau
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menunjukkan perilaku tidak senang (menggeleng, kening berkerut, muka
kecewa)
c. Keterampilan mengadakan variasi
Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses
interaksi belajar-mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan murid
sehingga, alam situasi belajar-mengajar, murid senantiasa menunjukkan
ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi (Usman, 2013:84).
Menurut Winataputra (2007:7.46) variasi di dalam kegiatan pembelajaran
bertujuan antara lain:
1) menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar;
2) meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu;
3) mengembangkan keinginan siswa untuk mengethaui dan menyelidiki hal-hal
baru;
4) melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam;
5) meningkatkan

kadar

keaktifan/keterlibatan

siswa

dalam

kegiatan

pembelajaran.
Pada dasarnya menurut Winataputra (2007:7.46) variasi dalam kegiatan
pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yang meliputi:
1) Variasi dalam gaya mengajar
Gaya mengajar seorang guru sering dikaitkan dengan kepribadian guru.
Secara umum, variasi gaya mengajar terdiri dari : (1) variasi suara; (2) pemusatan
perhatian; (3) kesenyapan; (4) mengadakan kontak pandang; (5) gerakan badan
dan mimik; (6) perubahan dalam posisi guru.
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2) Variasi dalam pola interaksi
Pola interaksi dalam kegiatan pembelajaran dapat bervariasi dari yang
paling didominasi guru sampai yang berpusat pada siswa. Ditinjau dari
pengorganisasian siswa, pola interaksi dapat dibedakan atas pola interaksi
kelompok dan perorangan. Menurut Usman (2013:87-88) ada lima jenis pola
interaksi yaitu (a) pola guru-murid; (b) pola guru-murid-guru; (c) pola gurumurid-murid; (d) pola guru-murid, murid-guru, murid-murid; (e) pola melingkar.
3) Variasi dalam penggunaan alat bantu pengajaran
Variasi alat bantu bantu pengajaran dapat divariasikan sesuai dengan
fungsinya serta variasi kesensitifan indera para siswa. Variasi penggunaan alat
bantu dapat dikelompokkan sebagai berikut : (a) variasi alat bantu pengajaran
yang dapat dilihat; (b) variasi alat bantu pengajaran yang dapat didengar; (c)
variasi alat bantu pengajaran yang dapat diraba dan dimanipulasi.
d. Keterampilan menjelaskan
Menurut Usman (2013:88) keterarampilan menjelaskan ialah penyajian
informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan
adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya.
Menurut

Winataputra

(2007:7.61-7.65)

keterampilan

memberikan

penjelasan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu keterampilan
merencanakan penjelasan dan keterampilan menyajikan penjelasan. Keberhasilan
suatu penjelasan sangat tergantung dari tingkat penguasaan guru terhadap kedua
jenis komponen keterampilan tersebut. Keterampilan merencanakan penjelasan
berkaitan dengan isi pesan atau materi pembelajaran yang akan dijelaskan dan
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berkaitan dengan siswa sebagai penerima pesan. Sedangkan keterampilan
menyajikan penjelasan terdiri dari komponen-komponen antara lain kejelasan,
penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberiaan tekanan dan balikan.
Keterampilan guru dalam memberikan penjelasan berpengaruh pada
kemampuan siswa menangkap materi pelajaran yang diberikan. Dalam
memberikan penjelasan guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan
penjelasan menurut Winataputra (2007:7.66) antara lain:
1) memperhatikan kaitan antara yang menjelaskan, yang mendengarkan dan
bahan yang dijelaskan;
2) penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah dan akhir pelajaran;
3) penjelasan yang diberikan harus bermakna dan sesuai dengan tujuan
pelajaran;
4) penjelasan dapat disajikan dengan rencana guru atau kebutuhan akan suatu
penjelasan yang muncul dari siswa.
e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
Keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan
dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran dan menyiapkan siswa
untuk memasuki inti kegiatan, sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah
keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru mengakhiri pelajaran dan
memantapkan topik yang telah dibahas (Winataputra, 2007:8.3).
Tujuan yang dingin dicapai dengan menerapkan keterampilan membuka
pelajaran antara lain: (a) menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti
pelajaran; (b) membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti
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pelajaran; (c) memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang
harus dikerjakan siswa; (d) menyadarkan siswa akan hubungan antara
pengalaman/bahan yang sudah dimiliki/diketahui dengan yang akan dipelajari; (e)
memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan
atau dilaksanakan dalam kegiatan belajar. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai
dengan menerapkan keterampilan menutup pelajaran adalah: (a) menetapkan
pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung; (b)
mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah
dijalani; (c) memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang
baru saja dikuasai (Winataputra, 2007: 8.4).
Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran yang harus
dikuasai guru terdiri dari: (a) menarik perhatian siswa; (b) menimbulkan motivasi;
(c) memberi acuan; (d) membuat kaitan, sedangkan komponen-komponen
keterampilan menutup pelajaran terdiri dari meninjau kembali, menilai,
menyimpulkan dan tindak lanjut (Winataputra, 2007:8.5-8.9). Seperti halnya
keterampilan yang lain, penerapan keterampilan membuka dan menutup pelajaran
harus mengikuti prinsip tertentu. Tanpa memperhatikan prinsip tersebut, kegiatan
membuka dan menutup pelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. Prinsip
keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah bermakna dan berurutan
serta berkesinambungan.
f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Menurut Usman (2013:94) diskusi kelompok adalah suatu proses yang
tertentu yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang
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informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan,
atau pemecahan masalah. Pengertian diskusi kelompok dalam kegiatan belajarmengajar tidak jauh berbeda dengan pengertian diatas. Siswa berdiskusi dalam
kelompok-kelompok kecil di bawah pimpinan guru atau temannya untuk berbagai
informasi, pemecahan masalah atau pengambilan keputusan.
Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok akan berjalan
secara efektif apabila guru memperhatikan komponen-komponen keterampilan
membimbing diskusi kelompok kecil. menurut Winataputra (2007:8.21)
komponen-komponen itu terdiri dari: (a) memusatkan perhatian; (b) memperjelas
masalah atau uraian pendapat; (c) menganalisis pandangan; (d) meningkatkan
uraian; (e) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (f) menutup diskusi. Selain
komponen pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok dapat
berjalan secara efektif apabila guru memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
(a) kesesuaian topik dengan bidang sturdi yang dibahas; (b) kekuatan dan
kelemahan diskusi dalam kegiatan pembelajaran; (c) perencanaan dan persiapan
yang matang; (d) iklim diskusi yang terbuka dan bersahabat; (e) pemilihan topik
disuksi yang tepat.
g. Keterampilan mengelola kelas
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi
gangguan dalam proses belajar-mengajar (Usman, 2013:97). Suatu kondisi belajar
yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana
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pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk
mencapai tujuan pengajaran.
Menurut Winataputra (2007:8.40-8.46) komponen keterampilan mengelola
kelas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:
1) Keterampilan yang bersifat preventif
Sesuai dengan sifatnya, keterampilan ini mencakup kemampuan guru
untuk mencegah terjadinya gangguan sehingga kondisi belajar yang optimal dapat
diciptakan dan dipelihara. Usaha untuk mencegah munculnya gangguanggangguan selama proses pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara,
antara lain: (a) menunjukkan sikap tanggap; (b) membagi perhatian; (c)
memusatkan perhatian kelompok; (d) memberikan petunjuk yang jelas; (e)
menegur; (f) memberikan penguatan.
2) Keterampilan yang bersifat represif
Keterampilan yang bersifat represif berkaitan dengan kemampuan guru
untuk mengatasi gangguan yang muncul secara berkelanjutan, sheingga kondisi
kelas yang terganggu dapat dikembalikan menjadi kondisi yang optimal. Dalam
mengatasi gangguan berkelanjutan yang muncul, guru menerapkan tiga
pendekatan yaitu: (a) modifikasi tingkah laku; (b) pengelolaan kelompok; (c)
menemukan serta mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah.
h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
Secara fisik bentuk pengajaran ini adalah bila jumlah siswa yang
dihadapi oleh guru terbatas, yaitu berkisar antara 2-8 siswa untuk kelompok kecil
dan seorang untuk perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan
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memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa terjadi hubungan yang
akrab antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa (Usman, 2013:102-103).
Komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perorangan menurut Usman (2013:106-1108) terdiri atas: (a) keterampilan
mengadakan pendekatan secara pribadi; (b) keterampilan mengorganisasi; (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 guru melalui bahan
pengajaran yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan baik
kognitif, afektif maupun psikomotorik. Keterampilan guru yang dilaksanakan
dalam pembelajaran PKn dengan model Numbered Head Together (NHT)
berbantu multimedia adalah keterampilan bertanya, keterampilan memberi
penguatan,

keterampilan

mengadakan

variasi,

keterampilan

menjelaskan,

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing
diskusi, keterampilan mengelola kelas dan keterampilan mengajar kelompok kecil
dan perseorangan.
Dalam penelitian ini, indikator keterampilan guru yang sesuai dengan
langkah-langkah model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) berbantu
multimedia yaitu (a) memulai kegiatan pembelajaran dan menyiapkan siswa untuk
memasuki inti kegiatan (keterampilan membuka pelajaran); (b) mengkondisikan
kelas sebelum pembelajaran dimulai dengan memberikan motivasi (keterampilan
mengelola kelas); (c) menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dengan memberikan
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permasalahan (keterampilan bertanya); (d) menggunakan variasi metode atau
model pembelajaran (keterampilan mengadakan variasi); (e) mengajar kelompok
dalam menyelesaikan masalah dengan berdiskusi kelompok (keterampilan
mengajar kelompok kecil dan perseorangan); (f) membimbing tiap kelompok
(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil); (g) memberikan penjelaskan
berdasarkan hasil presentasi siswa (keterampilan menjelaskan); (h) memberikan
penguatan dan menyimpulkan materi pembelajaran (keterampilan memberikan
penguatan); (i) menutup pembelajaran dengan memberikan tugas berkelanjutan
(keterampilan menutup pelajaran).
2.1.4.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Belajar pada prinsipnya adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah
laku, menjadi melakukan kegiatan. Tidak ada kegiatan belajar kalau tidak ada
aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip di dalam interkasi belajarmengajar. Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dapat dilihat dari perkembangan
konsep jiwa menurut ilmu jiwa. Dengan melihat unsur kejiwaan seseorang subjek
didik dapat diketahui bagaimana prinsip aktivitas yang terjadi dalam belajar itu.
Menurut Sardiman (2011:100) aktivitas belajar adalah aktivitas yang
bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu saling
terkait. Sehubungan dengan hal itu, anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa
perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Berpikir pada taraf verbal baru akan
timbul setelah anak itu berpikir pada taraf berbuat.
Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi
177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut:
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a.

Visual

activities,

yang termasuk

didalamnya

misalnya,

membaca,

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
b.

Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

c.

Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato.

d.

Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,
angket, menyalin.

e.

Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

f.

Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan
percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,
beternak.

g.

Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

h.

Emosional activites, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
Sedangkan Whipple (dalam Hamalik, 2013:173-175) membagi kegiatan-

kegiatan siswa sebagai berikut: (a) bekerja dengan alat-alat visual;(b) ekskursi dan
trip; (c) mempelajari masalah; (d) mengapresiasi literature; (e) ilustrasi dan
kontruksi; (f) bekerja menyajikan informasi; (g) cek dan tes.
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
karakteristik siswa menentukan pola aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa
adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama proses belajar baik fisik
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maupun psikis (mental) yang merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan.
Kegiatan kegiatan yang di maksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses
belajar seperti bertanya, berpendapat, mengerjakan tugas tugas yang relevan,
menjawab pertanyaan guru atau siswa dan bisa dengan bekerja sama dengan siswa
lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Siswa melakukan
aktivitas dengan tujuan memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman.
Aktivitas siswa yang dilaksanakan dalam penerapan model Numbered Head
Together berbantu multimedia diantaranya emosional activities, mental activities,
listening activities, visual activities, motor activities, oral activities dan writing
activities.
Adapun Indikator aktivitas siswa yang dibahas dalam penelitian ini
adalah (a) kesiapan siswa mengikuti pembelajaran (emosional activities); (b)
menanggapi apesepsi sesuai dengan materi (mental activities); (c) mendengarkan
penjelasan guru (listening activities); (d) memperhatikan gambar, teks atau suara
dari multimedia (visual activities); (e) melakukan kegiatan menemukan jawaban
melalui media dan model yang digunakan (motor activities); (f) mengajukan
pertanyaan dan berdiskusi (oral activities); (g) menuliskan hasil diskusi kelompok
(writing activities); (h) Melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran. (writing
activities)
2.1.4.3. Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar seorang siswa dapat dilihat setelah proses pembelajaran
berakhir. Hasil belajar dapat menentukan tujuan pembelajaran sudah tercapai atau
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belum, Poerwanti (2008:7.4) menyatakan bahwa hasil belajar adalah keberhasilan
siswa setelah mengikuti satuan pembelajaran tertentu. Selain itu hasil belajar juga
merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalamai
kegiatan belajar sesuai dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik (Rifa‟i dan
Anni, 2011:85). Sedangkan menurut Suprijono (2013:5) hasil belajar adalah polapola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan
keterampilan. Hasil belajar juga diartikan perilaku secara keseluruhan bukan
hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja.
Merujuk pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2013:5-6) hasil belajar
berupa:
1) Informasi verbal
Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk
bahasa, baik lisan maupun tertulis
2) Keterampilan intelektual
Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan
lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi,
kemampuan analitis-sintesis-fakta-konsep dan mengembangkan prinsipprinsip keilmuan
3) Strategi kognitif
Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya sendiri, meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam
memecahkan masalah.
4) Keterampilan motorik
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Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak
jasamani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak
jasmani.
5) Sikap
Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan
penilaian

terhadap

objek

tersebut.

Sikap

berupa

kemampuan

menginternalisasi dan ekternalisasi nilai-nilai.
Berbagai pendapat tersebut dianalisis dan dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar adalah ukuran yang digunakan oleh pendidik yang menunjukkan tingkat
keberhasilan pembelajaran. Hasil belajar siswa dapat diukur dari pengetahuan,
sikap dan keterampilan. Hasil belajar dapat menjadi acuan guru untuk melakukan
proses pembelajaran selanjutnya
b. Ranah Hasil Belajar
Menurut Poerwanti (2008:7.5) hasil belajar siswa dapat diklasifikasi ke
dalam tiga ranah (domain) yaitu:
1) Ranah Kognitif
Ranah kognitif memegang tempat utama, terutama dalam tujuan pengajaran.
Aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang yaitu:
(a) Pengetahuan (knowledge), dalam jenjang ini seseorang dituntut dapat
mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah tanpa harus
mengerti atau dapat menggunakannya.
(b) Pemahaman (comprehension) , kemampuan ini menuntut siswa memahami
atau mengerti

apa

yang diajarkan, mengetahui apa

yang sedang
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dikomunikasikan

dan

dapat

memanfaatkan

isinya

tanpa

harus

menghubungkannya dengan hal-hal lain.
(c) Penerapan (aplication), jenjang kognitif yang menuntut kesanggupan
menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsipprinsip, serta teori-teori dalam situasi baru dan konkret.
(d) Analisis (analysis) adalah tingkat kemampuan yang menuntut seseorang
untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsurunsur atau komponen pembentuknya.
(e) Sintesis

(synthesis),

jenjang

ini

menuntut

seseorang

untuk

dapat

menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai
faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa: tulisan, rencana atau mekanisme.
(f) Evaluasi (evaluation) adalah jenjang yang menuntut seseorang untuk dapat
menilai suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan suatu
kriteria tertentu. Hal penting dalam evaluasi ialah menciptakan kondisi
sedemikian rupa sehingga siswa mampu mengembangkan kriteria, standar
atau ukuran untuk mengevaluasi sesuatu.
2) Ranah Afektif
Menurut Suprijono (2009:6) domain afektif meliputi receiving (sikap
menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization
(organisasi), characterization (karakter).
3) Ranah Psikomotor

42

Berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya mulai dari yang
sederhana sampai yang kompleks. Perubahan pola gerakan memakan waktu
sekurang-kurangnya 30 menit.
Pada penelitian ini, hasil belajar siswa dibatasi pada ranah kognitif dan
ranah afektif. Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar dapat disimpulkan
siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila pengetahuan,
keterampilan, sikap perilaku, pengalaman dan daya pikir siswa mengalami suatu
peningkatan yang baik. Hasil belajar siswa digunakan oleh guru untuk dijadikan
ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Hasil belajar
secara klasikal dinyatakan berhasil apabila ≥ 75% siswa yang mengikuti
pembelajaran mendapat nilai diatas kriteria ketuntasan yang ditentukan dan hasil
belajar siswa secara individual
c.

63.

Penilaian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Penilaian pembelajaran proses maupun hasil belajar memenuhi sifat

komprehensif mencakup seluruh potensi dan kemampuan peserta didik, perlu
memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik. Oleh karena itu, kemampuan guru
dalam menilai menggunakan teknik tes dan non-tes.
1) Tes
Syarat-syarat tes yang baik antara lain harus valid (sahih) atau hanya
mengukur apa yang hendak diukur dan harus andal (reliable). Keandalan dalam
hal ini meliputi kecermatan atau ketepatan (precision) dan keajegan (consistency)
dari hasil pengukuran yang dilakukan. Sebelum merancang sebuah test, terlebih
dahulu harus memperhatikan tujuan tes dan kisi-kisi tes. Tujuan tes dipakai untuk
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mengetahui penguasaan peserta didik dalam pokok bahasan tertentu setelah materi
diajarkan. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa.
Sedangkan kisi-kisi merupakan rambu-rambu ruang lingkup dan isi soal yang
akan diujikan. Terdapat dua jenis tes yaitu tes uraian dan tes objektif. Tes uraian
menuntut siswa menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusi
dan membandingkan. Sedangkan tes objektif memiliki beberapa bentuk yaitu
jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan pilihan ganda.
2) Non Tes
Non tes merupakan salah satu bentuk penilaian dalam mengambil
keputusan terhadap hasil proses pembelajaran untuk kompetensi yang bersifat
afektif atau kompetensi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Teknik non-tes
menghasilkan deskripsi secara kualitatif meskipun untuk kompetensi tertentu ada
yang berupa angka/skala. Berbagai teknik non tes antara lain:
(a) Panduan Observasi
Pada jenjang Sekolah Dasar alat penilaian non tes dikembangkan sendiri
oleh guru kelas yang bersangkutan. Demikian pula, panduan observasi
dikembangkan oleh guru sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya bias
akibat subjektifitas guru. Namun inilah ciri khas dari penilaian afektif yang tidak
mungkin steril dari pengaruh subjektivitas guru.
(b) Skala Sikap
Skala sikap digunakan untuk menilai sikap dalam pembelajaran, banyak
digunakan skala sikap Likert. Dalam skala ini pernyataan afektif menunjukkan
pernyataan yang secara langsung mengungkapkan perasaan terhadap suatu objek
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sikap. Sedangkan pernyataan psikomotor menunjukkan pernyataan pilihan tingkah
laku atau maksud tingkah laku yang berkenaan.
(c) Daftar Check-list
Daftar ceklis adalah suatu alat penilaian non tes yang digunakan secara
terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diamati. Alat ini
sangat bermanfaat untuk menilai hasil belajar ataupun proses pembelajaran secara
lebih

rinci.

Penggunaannya

sangat

sederhana,

karena

hanya

dengan

membubuhkan tanda ceklis pada kolom yang sesuai dengan apa yang diamati.
(d) Rating Scale
Skala bertingkat adalah alat penilaian non tes untuk menilai karakteristik
tertentu sebagaimana muncul dalam diri peserta didik.Tipe skala bertingkat di
bawah ini termasuk jenis yang sederhana.
(e) Wawancara
Pedoman wawancara disusun seperti daftar pertanyaan yang diajukan
saat wawancara. Respondennya adalah peserta didik. Ada sedikit perbedaan antara
pedoman wawancara dengan pertanyaan saat ujian lisan. Pedoman wawancara
tidak menghendaki jawaban yang benar atau salah seperti dalam ujian lisan yang
menentukan lulus atau tidak lulus, melainkan hanya mengungkapkan informasi
tentang sikap yang digali yang menggambarkan keadaan peserta didik saat itu.
(f) Portofolio
Portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang terbaik.
Portofolio sebagai salah satu penilaian dimaksudkan penilaian terhadap hasil
karya siswa. Kumpulan pekerjaan siswa biasanya berupa sampel termasuk foto-
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foto kegiatan, komentar-komentar secara tertulis termasuk perasan, sikap terhadap
topik kegiatan, dan keinginan siswa yang perlu diketahui guru yang selanjutnya
dimasukkan kedalam folder. Portofolio merupakan alat yang sangat baik sebagai
bahan bagi guru ketika bertemu dengan orang tua siswa.
Penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes dalam menilai hasil
belajar. Teknik tes yang digunakan adalah tes objektif dalam bentuk jawaban
singkat dan pilihan ganda. Sedangkan teknik nontes menggunakan observasi atau
pengamatan.
2.1.5. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di SD
2.1.5.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya untuk membekali peserta
didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan
antara warga negara dengan negara agar menjadi warga negara yang dapat
diandalkan oleh Bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia (Winarno,
2013:13)
Menurut Winarno (2013:13-14) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki
ciri-ciri sebagai berikut:
a. materinya berupa pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan
hubungan antara warga negara dengan negara
b. bersifat interdisipliner;
c. bertujuan membentuk warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan
negara.
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Berdasarkan ciri-ciri PKn dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia merupakan matapelajaran yang
mengembangkan nilai kehidupan sebagai warga negara yang bertolak pada
bidang studi yang serumpun.
Menurut Winarno (2013:18) berdasar Permendiknas No. 22 Tahun 2006
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai mata pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia
yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945.

Pendidikan

Kewarganegaraan

memiliki

misi

sebagai

pendidikan

kebangsaan Indonesia, pendidikan politik demokrasi di Indonesia dan pendidikan
bela negara, pendidikan HAM, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan
hidup, pendidikan hukum dan pendidikan anti korupsi. Sebagai sebuah mata
pelajaran, pembelajaran PKn merupakan proses pendidikan secara utuh dan
menyeluruh terhadap pembentukan karakter individu sebagai warga negara yang
cerdas dan baik (Cogan dalam Winarno 2013:71). Kaitanya dengan PKn di
Indonesia, Kosasih Djahiri (dalam Winarno, 2013:71) menyatakan pembelajaran
PKn adalah program pendidikan yang secara programik prosedural berupaya
memanusiakan

(humanizing)

dan

membudayakan

(culturing)

serta

memberdayakan (empowering) manusia/anak didik (diri dan lingkungannya)
menjadi warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)
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Winataputra (dalam Winarto, 2013:24) berpendapat bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan Indonesia merupakan bagian integral dari ide, insturmentasi
dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.
Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukan para ahli, dapat
disimpulkan bahwa sebagai mata pelajaran PKn diartikan sebagai salah satu mata
pelajaran yang digunakan untuk membekali siswa tentang hak-hak dan kewajiban
agar menjadi warga negara yang baik sehingga bisa menjadi warga negara yang
baik dan berkarakter sesuai Pancasila dan UUD 1945.
2.1.5.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut Winataputra (2009:1.20) tujuan pendidikan kewarganegaraan
adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik
dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar
demokrasi konstitusional indonesia. Partisipasi warna negara yang efektif dan
penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan
dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi
yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui
pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan
kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung
berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat
Tujuan PKn adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga
negara yang baik. Sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan, menurut Mulyasa (dalam Ruminiati, 2007:1.26) adalah untuk
menjadikan siswa:
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a. mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi
persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya;
b. mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung
jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan, dan;
c. bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup
bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini akan
mudah tercapai jika pendidikan nilai moral dan norma tetap ditanamkan pada
siswa sejak usia dini, karena jika siswa sudah memiliki nilai moral yang baik,
maka tujuan untuk membentuk warga negara yang baik akan mudah
diwujudkan.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan dianalisis, dapat
disimpulkan bahwa tujuan PKn di SD adalah menjadikan warga negara yang taat
pada pancasila dan Undang-Undang 1945, dalam pengembanganya tujuan PKn
ingin menciptakan individu yang mengembangkan nilai luhur bangsa bermoral
baik dan kreatif.
2.1.5.3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut Ruminiati (2007:1.26-1.27) ruang lingkup pembelajaran PKn
dapat lihat berdasarkan tujuan mata pelajaran tersebut. Ruang lingkup mata
pelajaran PKn menurut Mulyasa (dalam Ruminiati, 2007:1.27) meliputi aspekaspek sebagai berikut:
a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta
lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda,
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keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan
negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,
keterbukaan dan jaminan keadilan.
b. Norma, Hukum, dan Peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata
tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan
daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim
hukum dan peradilan nasional, dan hukum dan peradilan internasional.
c. Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM,
kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
d. Kebutuhan Warganegara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai
warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan rnengeluarkan
pendapat,

menghargai

keputusan

bersama,

prestasi

diri,

persamaan

kedudukan warga negara.
e. Konstitusi Negara, meliputi proklamasi kemerdekaañ dan konstitusi yang
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan
dasar negara dengan konstitusi.
f. Kekuasan dan Politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan,
pemerintahan daerah dan otonomi-pemerintah pusat, demokrasi dan sistem
politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem
pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
g. Kedudukan Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara,
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pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila
sebagai ideologi terbuka.
h. Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan
organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi
Ruang lingkup PKn untuk jenjang sekolah dasar (SD) disesuaikan
dengan kurikulum yang diterapkan. Dalam kurikulum 2006 (KTSP) pembelajaran
PKn di kelas V Sekolah Dasar menggunakan sistem semester yang terdiri dari dua
semester. Berikut ini adalah materi PKn kelas V SD.
Tabel 2.1
Materi PKn Kelas V Semester I
Standar Kompetensi
1. Memahami
pentingnya keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
(NKRI)

Kompetensi Dasar
1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan
perundangan-undangan tingkat pusat dan daerah
2.2 Memberikan contoh peraturan perundanganundangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak,
anti korupsi, lali lintas, larangan merokok

2. Memahami peraturan
perundang-undangan
tingkat pusat dan
daerah

Tabel 2.2
Materi PKn Kelas V Semester II
Standar Kompetensi
3. Memahami kebebasan
berorganisasi

4. Menghargai keputusan
bersama

Kompetensi Dasar
3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi
3.2 Menyebutkan contoh-contoh organisasi di
lingkungans ekolah dan masyarakat
3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih
organisasi
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama
4.2 Mematuhi keputusan bersama
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Pada penelitian ini, ruang lingkup atau materi PKn yang digunakan
adalah ruang lingkup kebutuhan warga negara. Materi PKn kelas V semester II
pada standar kompetensi 4. Menghargai keputusan bersama dengan kompetensi
dasar 4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama dan 4.2 Mematuhi
keputusan bersama.
2.1.6. Model Pembelajaran Kooperatif
Taniredja (2013:55) mengemukakan cooperative learning adalah suatu
model pembelajaran di mana dalam sistem belajar dan bekerja dalam kelompokkelompok kecil yang berjumlah 4-8 orang secara kolaboratif sehingga dapat
merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Pembelajaran kooperatif
merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik
untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur.
Menurut Suprijono (2013:55) pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan
oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta
menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta
didik menyelesiakan masalah.
Menurut Huda (2013:32) pembelajaran kooperatif mengacu pada metode
pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling
membantu dalam belajar. Pembelajaran kooperaif umumnya melibatkan
kelompok yang terdiri dari empat siswa dengan kemampuan yang berbeda dan
ada pula yang menggunakan kelompok dengan ukuran yang berbeda-beda.
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Model pembelajaran Kooperatif mulai dikembangkan karena model
pembelajaran tradisional kurang efektif digunakan dalam pembelajaran.
Perbedaan model pembelajaran kooperatif dan tradisional antara lain:
a. Dalam pembelajaran tradisional guru sering memberi dan mendominasi kelas
sedangkan pembelajaran kooperatif ada saling ketergantungan positif dan
saling membantu antara guru dan siswa
b. Dalam pembelajaran tradisional, kelompok belajar bersifat homogen
sementara pembelajaran kooperatif kelompok belajar bersifat heterogen
c. Dalam pembelajaran tradisional keterampilan sosial sering tidak diajarkan,
sedangkan pembelajaraan kooperatif keterampilan sosial diajarakan melalui
gotong royong antar anggota kelompok
Menurut Slavin (dalam Taniredja, 2012:57) ada enam tipologi
pembelajaran kooperatif yaitu:
a. Tujuan kelompok, bahwa kebanyak metode pembelajaran kooperatif
menggunakan beberapa bentuk tujuan kelompok.
b. Tanggung jawab individu, yang dilaksanakan dengan dua cara yaitu
menjumlah skor kelompok atau nilai rata-rata individu dan siswa diberi
tanggung jawab khusus untuk sebagian tugas kelompok.
c. Kesempatan sukses yang sama, yaitu penggunaan skor yang memastikan
semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam
timnya
d.

Kompetisi tim, sebagai sarana untuk motivasi siswa untuk bekerja sama
dengan anggota tim

53

e.

Spesialisasi tugas, tugas untuk melaksanakan sub tugas terhadap masingmasing anggota kelompok

f.

Adaptasi terhadap kebutuhan kelompok, metode ini akan mempercepat
langkah kelompok.
Roger dan David Johnson (dalam Suprijono, 2013:58) mengatakan

bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif.
Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran
kooperatif harus diterapkan. Lima unsu tersebut adalah: (a) Positive interdepence
(saling ketergantungan positif); (b) personal responsibility (tanggung jawab
perseorangan); (c) face to face promotive interaction (interaksi promotif); (d)
interpersonal skill (komunikasi antaranggota); (e) group processing (pemrosesan
kelompok).
Menurut Suprijono (2013:65-66) sintak model pembelajaran kooperatif
terdiri dari enam fase yaitu:
a. Fase pertama, guru mengklarifikasi maksud pembelajaran koopertaif. Hal ini
penting agar peserta didik memahami dengan jelas prosedur dan aturan dalam
pembelajaran
b. Fase kedua, guru menyampaikan informasi sebab informasi ini merupakan isi
akademik
c. Fase ketiga, kekacauan bisa terjadi pada fase ini oleh sbeab ini transisi
pembelajaran dari dan ke kelompok-kelompok harus diorekstrasikan dengan
cermat. Guru harus menjelaskan bahwa pesrta didik harus saling bekerja sama
didalam kelompok.
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d. Fase keempat, guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingatkan tentang
tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik dan waktu dialokasikan. Guru
memberikan petunjuk, pengarahan atau meminta beberapa peserta didik
mengulangi hal yang telah ditunjukkan.
e. Fase kelima, guru melakukan evaluasi dengan menggunakan startegi evaluasi
yang konsisten dengan tujuan pembelajaran.
f. Fase keenam, guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan
kepada peserta didik. Variasi struktur reward individualis, kompetitif dan
kooperatif.
Sadker dan Sadker (dalam Huda, 2013:66) menjabarkan beberapa
manfaat pembelajaran kooperatif , menurut mereka selain meningkatkan
keterampilam kognitif dan afektif siswa, pembelajaran kooperatif juga
memberikan manfaat-manfaat besar lain seperti berikut ini:
a. siswa diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif akan memperoleh
hasil pembelajaran yang lebih tinggi;
b. siswa yang berpatisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap
harga-diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar;
c. dengan pembelajaran koopetaif, siswa menjadi lebih peduli kepada temantemannya dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang
positif untuk proses belajar mereka nanti;
d. pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap
teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan etnik yang berbedabeda;
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Menurut Huda (2013:78-79) aspek-aspek pembelajaran kooperatif ada
empat terdiri dari:
a. tujuan: semua siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil dan
diminta untuk mempelajari materi tertentu dan saling memastikan semua
anggota kelompok juga mempelajari materi tersebut;
b. level kooperasi: kerja sama dapat diterapkan dalam level kelas dan kevel
sekolah;
c. pola interaksi: setiap siswa saling mendorong kesuksesan antarsatu sama lain.
Siswa mempelajari materi pembelajaran bersama siwa lain, saling menyimak
penjelasan masing-masing, saling mendorong untuk bekerja keras dan saling
memberikan bantuan akademik jika ada yang membutuhkan;
d. evaluasi: sistem evaluasi didasarkan pada kriteria tertntu. Penekananya
biasanya terletak pada pembelajaran dan kemajuan akademik setiap individu
siswa.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan kemudian dianalisis dapat
disimpulkan

bahwa

model

pembelajaran

kooperatif

merupakan

model

pembelajaran yang mengutamakan keaktifan dan kerja sama siswa selama proses
pembelajaran berlangsung. Model kooperatif merupakan model pembelajaran
yang didalamnya mengajarkan kepada siswa untuk lebih mandiri dan menjadikan
guru sebagai fasilitator pembelajaran.
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2.1.7. Model Numbered Head Together
2.1.7.1 Pengertian Model Numbered Head Together
Huda (2013:203) menyatakan, pada dasarnya, Numbered Head Together
(NHT) merupakan varian dari diskusi kelompok. Tujuan dari NHT adalah
memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan
mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain untuk meningkatkan kerja
sama siswa, NHT juga bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan
kelas.
Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu dari strategi
pembelajaran kooperatif. Model NHT mengacu pada belajar kelompok siswa,
masing-masing anggota memiliki bagian tugas (pertanyaan) dengan nomor yang
berbeda-beda (Shoimin, 2014:107). Sukidin dan Surano (dalam Shoimin,
2014:108) menyebutkan setiap siswa mendapatkan kesempatan sama untuk
menunjang timnya guna memperoleh nilai yang maksimal sehingga termotovasi
untuk belajar. Dengan demikian setiap individu merasa mendapat tugas dan
tanggung jawab sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Numbered Head
Together (NHT) merupakan suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap
anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga
tidak ada pemisahkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya dalam
satu kelompok untuk slaing memberi dan menerima antara satu dengan yang lain.
Menurut Trianto (2011:82) Numbered Head Together (NHT) atau
penomoran berpikir bersama adalah jenis pembelajaran kooperatif yang
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif
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terhadap struktur kelas tradisional. Numbered Head Together (NHT) pertama kali
dikembangkan oleh Spenser Kagen untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam
menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman
mereka terhadap isi pelajaran tersebut.
Peranan metode Numbered Heads Together dalam proses pembelajaran
adalah sebagai berikut:
a.

menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas;

b.

menempatkan siswa secara heterogen dalam kelompok-kelompok kecil;

c.

menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, baik tugas
individu

maupun kelompok;

d.

memantau kerja kelompok;

e.

mengevaluasi hasil belajar.

2.1.7.2. Unsur-unsur Model Numbered Head Together
2.1.7.2.1 Sintakmatik
Menurut Trianto (2011:63) dalam mengajukan pertanyaan kepada
seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sintak NHT yang terdiri:
a. Fase 1: Penomoran
Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada
setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5.
b. Fase 2 : Mengajukan Pertanyaan
Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa, pertanyaan dapat
bervariasi. Pertanyaan spesifik dalam bentuk kalimat tanya. Misal, “Berapakah

58

jumlah gigi orang dewasa?” Atau berbentuk arahan. Misal, “Pastikan setiap
orang mengetahui 5 buah ibu kota propinsi yang terletak di Pulau Sumatera.”
c. Fase 3 : Berpikir Bersama
Siswa menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan
tiap anggota mengetahui jawaban tim.
d. Fase 4 : Menjawab
Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomor sesuai
mengacungkan tangan dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh
kelas.
Menurut Shoimin (2014:108) langkah-langkah model Numbered Head
Together (NHT) adalah sebagai berikut:
a. siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat
nomor;
b. guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya;
c. kelompok mendiskusikan jaawaban yang benar dan memastikan tiap anggota
kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan baik;
d. guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar
dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama mereka;
e. tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang
lain;
f. kesimpulan.
Penerapan pembelajaran dengan model Numbered Head Together (NHT)
merujuk pada konsep Kagen (Ibrahim, 2010:29) dengan tiga langkah yaitu:
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a.

pembentukan kelompok;

b.

diskusi masalah;

c.

tukar jawaban antar kelompok.
Langkah-langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibrahim

(2010:29) menjadi enam langkah sebagai berikut:
a.

Persiapan
Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan

membuat Skenario Pembelajaran (SP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai
dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.
b.

Pembentukan kelompok
Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran

kooperatif tipe NHT. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang
beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap siswa dalam
kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk
merupakan percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis
kelamin dan kemampuan belajar. Selain itu, dalam pembentukan kelompok
digunakan nilai tes awal (pre-test) sebagai dasar dalam menentukan masingmasing kelompok
c.

Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku pandua
Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku

paket atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS atau
masalah yang diberikan oleh guru.
d.

Diskusi masalah
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Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap siswa
sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok setiap siswa berpikir
bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui
jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah
diberikan oleh guru. Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik
sampai yang bersifat umum.
e.

Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban
Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap

kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban
kepada siswa di kelas.
f.

Memberi kesimpulan
Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan

yang berhubungan dengan materi yang disajikan.
Dalam penelitian ini, langkah-langkah Numbered Head Together yang
digunakan berdasarkan pendapat Shoimin (2014:108)
2.1.7.2.2 Sistem Sosial
Sistem sosial adalah situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam
model tersebut. Suatu tata aturan yang dirancang dan disepakati untuk dijalankan
dalam proses pembelajaran. Aturan pembentukan kelompok berdasarkan
kesepakatan guru dengan peserta didik. Aturan dalam pembelajaran misalnya
dengan pembentukan kelompok dimana dalam pembentukan kelompok dengan
cara berhitung 1-8, dimana anak yang memiliki nomor 1-8 menjadi satu kelompok
dan begitu seterusnya.
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2.1.7.2.3. Prinsip Reaksi
Prinsip Reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana
seharusnya guru melihat dan memperlakukan para pelajar termasuk bagaimana
seharusnya pengajar memberikan respon terhadap mereka. Dalam pembelajaran
menggunakan model NHT pada mulanya guru sekilas memberikan materi awal,
misalnya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, guru
memberikan LKS kepada semua kelompok yang sudah ditentukan untuk
didiskusikan. Dalam kegiatan diskusi guru berkeliling dan memberikan bantuan
kepada kelompok dalam menyatukan berbagai pendapat yang ada dari masingmasing anak didalam kelompok tersebut. Ataupun menanyakan hal-hal yang
kurang dimengerti oleh kelompok tersebut. Guru memancing pemikiran siswa
dengan memberikan contoh-contoh yang spesifik agar perhatian siswa terpusat
pada materi. Memberikan bantuan kepada anggota kelompok agar tetap aktif.
2.1.7.3. Manfaat Model Numbered Head Together
Manfaat Numbered Head Together (NHT) dalam menceritakan kembali
cerita yang dipelajari yaitu merupakan model pembelajaran atau teknik yang
berkaitan dengan kegiatan mengajar, sehingga dapat meningkatkan kemampuan
siswa untuk menceritakan kembali cerita yang dipelajarinya. Materi yang
diberikan kepada siswa sekolah dasar harus disesuaikan dengan usia dan
karakteristik siswa yang bersangkutan. Maksudnya adalah materi yang diberikan
kepada siswa harus disesuaikan dengan tingkah laku, sehingga penguasaan
pemahaman pengetahuan tentang Numbered Head Together dapat bermanfaat
bagi para siswa.
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Menurut Lundgren (dalam Ibrahim, 2010:20), ada beberapa manfaat pada
model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap siswa antara lain adalah :
a.

rasa harga diri menjadi lebih tinggi;

b.

memperbaiki kehadiran;

c.

penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar;

d.

perilaku mengganggu menjadi lebih kecil;

e.

konflik antara pribadi berkurang;

f.

pemahaman yang lebih mendalam;

g.

meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi;

h.

hasil belajar lebih tinggi.

2.1.7.4. Tujuan model Numbered Head Together
Menurut Ibrahim dan Herdian (2009:7) tiga tujuan yang hendak dicapai
dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu :
a. Hasil belajar akademik stuktural
Bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik.
b. Pengakuan adanya keragaman
Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai
berbagai latar belakang.
c. Pengembangan keterampilan sosial
Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan
yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat
orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan
sebagainya.
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Dengan model NHT diharapkan dapat membangkitkan minat siswa
dalam mengungkakan pendapat dalam bentuk rangkaian kata dan kalimat. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan merangkai kata
secara runtut sangat diperlukan sekali guna membantu mengembangkan hasanah
Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi atau
meningkatkan rasa nasionalisme.
2.1.7.5. Kelebihan dan Kekurangan Model Numbered Head Together
Model Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu bentuk
model kooperatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang ingin
mengembangkan kerja sama dalam kelompok. Model NHT memiliki beberapa
kelebihan dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain. Kelebihan model
Numbered Head Together (NHT) menurut Shoimin (2014:108-109) antara lain :
a. setiap murid menjadi siap;
b. dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh;
c. murid yang pandai dapat mengajari murid yang kurang pandai;
d. terjadi interkasi secara intens antarsiswa dalam menjawab soal;
e. tidak ada murid yang mendominasi dalam kelompok karena nomor yang
membatasi.
Sedangkan menurut Huda (2013:138) kelebihan Numbered Head
Together (NHT) antara lain:
a.

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan
mempertimbangkan jawaban yang paling tepat;

b.

meningkatkan kerja sama siswa;
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c.

dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.
Model Numbered Head Together (NHT) selain memiliki kelebihan

ternyata juga memiliki kekurangan. Menurut Hamdani (2011:90) kekurangan dari
model Numbered Head Together (NHT) antara lain:
a. kemungkinan nomor yang dipanggil, akan dipanggil lagi oleh guru;
b. tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena kemungkinan
waktu yang terbatas.
Solusi untuk mengatasi kekurangan penerapan model Numbered Head
Together (NHT) dalam pembelajaran berkaitan langsung dengan kemampuan
guru dalam mengelola kelas. Guru dapat membuat daftar siswa yang akan maju
sehingga kemungkinan nomor yang dipanggil, akan dipanggil lagi oleh guru.
Selain itu untuk mengatasi ketidakmungkinan semua anggota kelompok
dipanggil guru, guru dapat memanggil siswa yang memang dapat mewakili
jawaban semua siswa di kelas. Maka dari itu guru harus mengenali karakteristik
siswa yang berbeda didalam kelas sehingga dapat menjadi fasilitator yang
menyebabkan proses pembelajaran berlangsung menyenangkan dan sesuai
perencanaan.
2.1.8. Multimedia Sebagai Media Pembelajaran
2.1.8.1. Pengertian Media Pembelajaran
Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, medium dapat
didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari
pengirim menuju penerima (Daryanto, 2013:4). Pengertian media dalam proses
belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau
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elektonis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual
atau verbal. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk menyampaikan pesan atau informasi alam proses belajar mengajar sehingga
dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar (Arsyad, 2014:10).
Sedangkan menurut Munadi (2013:7-8) media pembelajaran adalah segala sesuatu
yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana
sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat
melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.
Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli setelah dianalisis, dapat
disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan perantara yang digunakan
guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga yang ingin disampaikan
guru dapat diterima siswa dengan lebih mudah.
2.1.8.2. Jenis-jenis Media Pembelajaran
Jenis-jenis media dalam pembelajaran tergantung pengelompokannya.
Menurut Munadi (2013:54-57) media pembelajaran berdasarkan indera yang
telibat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yakni:
1) Media audio
Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran
dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Dilihat dari sifat
pesan yang diterimanya media audio ini menerima pesan verbal dan non verbal.
2) Media visual
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Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera pengelihatan.
Media visual terdiri dari media visual-verbal, media visual-nonverbal-grafis dan
media visual nonverbal-tiga dimensi.
3) Media audio visual
Media audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran
dan pengelihatan sekaligus dalam satu proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan
melalui media dapat berupa verbal dan nonverbal yang terlihat layaknya media
visual juga pesan verbal dan nonverbal yang terdengar layaknya media audio.
4) Multimedia
Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah
proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu yang
memberikan pengalaman secara langsung bisa melalu komputer dan internet, bisa
juga melalui pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat.
2.1.8.3. Pengertian Multimedia
Menurut Munadi (2013:57) multimedia yakni media yang melibatkan
berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini
adalah segala sesuatu yang memberikan pengalaman secara langsung bisa melalui
komputer dan internet, bisa juga melalui pengalaman berbuat dan pengalaman
terlibat. Munir (2012:2) menyebutkan multimedia berasal dari kata multi dan
media. Multi berasal dari bahasa latin yaitu nouns yang berarti banyak atau
bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari bahasa latin medium yang
berarti

perantara

atau

sesuatu

yang

digunakan

untuk

menghantarkan,

menyampaikan atau membawa sesuatu. Berdasarkan itu multimedia merupakan

67

perpaduan antara berbagai media (format file ) yang berupa teks, gambar (vector
atau bitmap), grafik, sound, animasi, video, interaksi dan lain-lain yang telah
dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampikan atau
menghantarkan pesan kepada publik.
Pendapat berbagai ahli tersebut setelah dianalisis dapat disimpulkan
bahwa multimedia adalah berbagai media yang digunakan dalam satu waktu
berupa teks, gambar, suara, grafik dan video yang dapat menunjang penyampaian
mnateri pembelajaran. Pengertian multimedia yang digunakan dalam penelitian
ini adalah presentasi pembelajaran/instruksional yang mengkombinasikan
tampilan teks, grafik dan audio serta dapat menyediakan interaktivitas.
2.1.8.4. Komponen Multimedia
Menurut Munir (2012:16-19) mutimedia adalah penggunaan berbagai
jenis media untuk menyampaikan informasi, kemudian ditambahkan elemen atau
komponen interaktif. Komponen multimedia terdiri tujuh bagian yaitu:
a. Teks
Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis
multimedia. Multimedia menyajikan informasi kepada pengguna dengan cepat,
karena tidak diperlukan membaca secara rinci dan teliti.
b. Grafik
Grafik berarti gambar (image, picture atau drawing). Manusia
berorientasi pada visual sehingga informasi akan lebih mudah disampaikan
apabila melalui grafis.
c. Gambar (image atau visual diam)
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Gambar merupakan penyampaian informasi dalam bentuk visual.
Menurut Agnew dan Kellerman (dalam Munir, 2012:17) gambar dalam bentuk
garis, bulatan, kotak, bayangan dan warna dikembangkan dengan menggunakan
perangkat lunak agar multimedia dapat disajikn lebih menarik dan efektif.
d. Video
Video dalam multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu
kegiatan atau aksi. Video menyediakan sumberdaya yang kaya dan hidup bagi
aplikasi multimedia.
e. Animasi
Neo dan Neo (dalam Munir, 2012:18) mendefinisikan animasi sebagai
satu teknologi yang dapat menjadikan gambar yang diam menjadi bergerak
kelihatan seolah-oleh gambar tersebut hidup, dapat bergerak, beraksi dan berkata.
Dalam

multimedia,

animasi

merupakan

penggunaan

komputer

untuk

menciptakan gerak pada layar.
f. Audio (suara, bunyi)
Audio didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital
seperti suara, musik, narasi dan sebagainya yang bisa didengar untuk keperluaan
suara latar. Penggunaan suara pada multimedia dapat berupa narasi, lagu dan
sound effect.
2.1.8.5. Jenis-jenis Multimedia
Menurut Munir (2012:3-5) multimedia memiliki beberapa jenis atau
kategori berdasarkan pengertiannya. Jenis atau kategori multimedia antara lain:
a. Multimedia linier
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Multimedia linier adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat
pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia linier berjalan
sekuensial (berurutan.
b. Multimedia interaktif
Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat
pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat
memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya.
Dalam penelitian ini digunakan multimedia berjenis linear yaitu
multimedia yang dapat dioperasikan oleh pengguna dan berjalan secara
berurutan.
2.1.8.6. Program Aplikasi Pembuatan Bahan Ajar Multimedia
Pengembangan dan penggunaan program presentasi multimedia telah
berkembang. Banyak jenis perangkat lunak (software) yang dapat digunakan
untuk membuat media presentasi. Jenis software aplikasi yang sifatnya open
source misalnya: Program Impress. Jenis software aplikasi yang harus membeli,
misalnya: Program Visual Basic, Makromedia Flash, Direktor, Authorware,
Dream Weaver. Diantara sekian banyak jenis software yang saat ini berkembang,
salah satu yang biasa digunakan di kalangan pendidik adalah Microsoft
Powerpoint yang dikeluarkan oleh software Microsoft (Daryanto, 2013:68).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Microsoft Powerpoint. Hal
ini dilakukan karena media presentasi ini sudah femiliar dikalangan masyarakat
sehingga memungkinkan lebih mudah dalam penggunaanya.
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2.1.9. Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran dengan Menggunakan
Model Numbered Head Together (NHT) Berbantu Multimedia
Salah satu landasan teoritik pendidikan modern termasuk model
Numbered Head Together berbantu Multimedia adalah teori pembelajaran
kognitif dan konstruktivisme. Pendekatan ini pada dasarnya menekankan
pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan
aktif proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar lebih diwarnai student
centered daripada teacher centered. Sebagian besar waktu proses belajar mengajar
berlangsung dengan berbasis pada aktivitas siswa. Teori belajar yang mendasari
pembelajaran PKn menggunakan model Numbered Head Together berbantu
Multimedia adalah:
2.1.9.1. Teori Belajar Kognitif
Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:128) teori belajar kognitif menekankan
pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat dan
menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan di dalam
pikirannya secara efektif.
Jean

Piaget

(dalam

Suprijono,

2013:25)

menyatakan

bahwa

perkembangan koginitf anak sangat berpengaruh terhada perkembangan bahasa
seseorang. Menurut teori Piaget (dalam Trianto, 2010:29) setiap individu pada
saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa
mengamai empat tingkat perkembangan kognitif. Tahap-tahap perkembangan
kognitif dalam teori Piaget (dalam Rifa‟i dan Anni, 2011:27-30) adalah:
a.

Tahap sensorimotorik (0 – 2 tahun)
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Pada

tahap

ini

bayi

menyusun

pemahaman

dunia

dengan

mengordinasikan pengalaman indera (sensori) mereka (seperti melihat dan
mendegar) dengan gerakan motorik (otot) mereka (menggapai, menyentuh).
Pada akhir periode ini objek terpisah dari diri sendiri dan bersifat
pemanen. Objek permanen adalah pemahaman dimana objek itu terus-menerus
ada walaupun objek itu tidak dapat dilihat, didengar atau bahkan disentuh.
b.

Tahap praoperasional (2 – 7 tahun)
Tahap pemikiran ini lebih bersifat simbolis, egoisentries dan intuitif

sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran pada tahap ini ini
terbagi menjadi dua sub-tahap yaitu: (1) sub-tahap simbolis (2 – 4 tahun) dimana
anak sudah mampu mempresentasikan objek yang tidka tampak dan penggunaan
bahasa mulai berkembang ditunjukkan dengan sikap bermain, sehingga muncul
egoisme dan animisme; (2) sub-tema intuitif (4-7 tahun) anak mulai menggunakan
penalaran primitf dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan, mereka
mengetahui tanpa menggunakan pemikiran rasional.
c.

Tahap operasional kongkri (7-11 tahun)
Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan bebagai logika, namun

masih dalam bentuk benda kongkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran
intuitif, namun hanya pada situasi konkrit dan kemampuan untuk mengolonggolongkan sudah ada namun belum bisa memecahkan masalah abstrak.
d.

Tahap operasional formal (7-15 tahun)
Pada tahap ini anak sudah mampu berfikir abstrak, idealis dan logis.

Pemikiran operasional formal tampak lebih jelas dalam pemecahan problem
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verbal seperti annak dapat memecahkan masalah walaupun disajikan secara
verbal. Anak juga mampu berfikir spekuaitif tentang kualitas ideal yang mereka
inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Pemikiran ini bisa menjadi fantasi,
sehingga mereka seringkali menunjukkan keinginan untuk segera mewujudkan
cita-citanya. Anak juga sudah mampun menyusun rencana untuk memecahkan
masalah dan secara sistematis menguji sousinya.
Berdasarkan uraian tentang teori belajar kognitif dapat disimpulkan
bahwa, teori belajar kognitif merupakan terori belajar yang menekankan pada
kemampaun anak dalam menggunakan otak dalam proses berfikir untuk
mendapatkan pengetahuan.
2.1.9.2. Teori belajar konstruktivisme
Menurut Trianto (2010:28) teori konstruktivisme menyatakan bahwa
siswa hanya menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks,
mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila
aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Menurut teori konstruktivis satu prinsip yang
paling penting dalam psikologi pendidikan adalah guru tidak hanya sekadar
memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri
pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan atau
menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara
sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.
Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:137) teori konstruktivisme menekankan
bahwa peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi
kompleks kedalam dirinya sendiri. Teori ini memandang peserta didik sebagai
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individu yang selalu memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan prinsipprinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip tersebut tidak dapat digunakan
lagi.
Prinsip

dasar

yang

harus

diperhatikan

dalam

pengembangan

pembelajaran konstrutivisme dalam Suprijono (2013:43) adalah :
a. Prior Knowledge/Previous Experience
Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses belajar adalah apa
yang telah diketahui oleh peserta didik. Konstruksi pengetahuan tidak berangkat
pikiran kosong, peserta didik harus memiliki pengetahuan tentang apa yang
hendak diketahui. Pengetahuan ini disebut pengetahuan awal (prior knowledge)
b. Conceptual-Change Process
Proses perubahan konseptual merupakan proses pemikiran yang terjadi
pada diri peserta didik ketika peta konsep yang dimiliki dihadapkan dengan
situasi dunia nyata. Konstruksi pengetahuan yang dihasilkan bersifat viabilitas
artinya konsep yang telah terkonstruksi bisa jadi tergeser oleh konsep lain yang
lebih dapat diterima.
Berdasarkan pendapat ahli tersebut

dapat disimpulkan bahwa teori

belajar konstruktivisme menekankan kepada siswa untuk menemukan sendiri
pengetahuan yang mereka butuhkan dengan cara mengoleh informasi yang
mereka dapat dari guru.
Berdasarkan uraian

teori belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa

sebelum merancangan sebuah pembelajaran teori belajar harus diperhatikan.
Penguasaan teori belajar berguna agar guru mampu mempersiapkan dirinya
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sebelum memulai pembelajaran sehingga apa yang akan disampaikan kepada
peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
Dalam penelitian ini teori yang mendukung model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia adalah teori belajar kognitif dan teori
belajar konstruktivisme. Pada penerapannya teori belajar kognitif dengan
menggunakan model Numbered Head Together (NHT) berbantu mutimedia
menyatakan bahwa siswa belajar melalui partisipasi aktif untuk memperoleh
pengalaman dan menemukan konsep dan prinsip pengetahuan sendiri melalui
benda-benda konkrit disekitar lingkungan siswa.
Sedangkan sesuai dengan teori konstruktivisme dalam model Numbered
Head Together (NHT) berbantu Multimedia, siswa harus menemukan dan
mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila
dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Dengan dasar ini
pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia harus dikembangkan dengan proses merekonstruksi bukan
menerima pengetahuan. Dalam hal ini siswa membangun sendiri pengetahuan
mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran
2.1.10. Penerapan Pembelajaran dengan Menggunakan Model Numbered
Head Together (NHT) Berbantu Multimedia
Pembelajaran dilakukan dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran dapat dicapai apabaila pembelajaran berjalan secara efektif
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salah satunya dengan menggunakan model dan media yang mendukung.
Penerapan pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Head Together
(NHT) Berbantu Multimedia di kelas diharapan dapat mengefektifkan proses
pembelajaran

di

kelas

sehingga

dapat

mencapai

tujuan

pembelajaran.

Pembelajaran dengan model Numbered Head Together (NHT) Berbantu
Multimedia diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa
bersama;
b. siswa menjawab salam pembuka yang diberikan guru dan berdoa bersama
guru;
c. guru melakukan apresepsi dengan mengaitkan materi yang akan diajarkan
dengan materi yang sebelumnya;
d. guru memberikan motivasi belajar kepada siswa;
e. siswa menyimak apresepsi dan motivasi yang diberikan guru;
f. guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan;
g. siswa menyimak tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disampaikan guru;
h. guru bersama siswa bertanya jawab tentang pemahaman awal siswa mengenai
metari yang akan disampaikan (eksplorasi);
i. siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat
nomor (elaborasi);
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j. guru menyajikan konsep/materi dalam bentuk teks, gambar, baik diam atau
bergerak dan grafis dalam bentuk powerpoint;
k. kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota
kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan baik
(elaborasi);
l. siswa membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep/materi yang
diberikan (eksplorasi);
m. guru memberikan dan mengajukan serangkaian tugas/pertanyaan dan masingmasing kelompok mengerjakannya;
n. guru

membimbing

diskusi

kelompok

kecil

setelah

memberikan

tugas/pertanyaan;
o. guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar
dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama mereka;
p. siswa yang nomornya dipanggil guru maju kedepan kelas untuk
menyampaikan jawaban diskusi kelompoknya (elaborasi);
q. tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang
lain;
r. siswa lain kembali maju kedepan kelas apabila nomornya ditunjuk oleh guru;
s. jika jawaban atau respon dari siswa benar, kemudian dilanjutkan dengan
materi berikutnya. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka siswa harus
mengulang memahami konsep/materi tersebut secara keseluruhan araupun
pada bagian-bagian tertentu saja (remidial) (elaborasi);
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t. siswa mengajukan pertanyaan terkait materi yang belum diketahui
(konfirmasi);
u. guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah
dilaksanakan sebagai refleksi dari pembelajaran (konfirmasi);
v. guru memberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi yang
disampaikan;
w. siswa menerjakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi yang telah
disampaikan;
x. guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut dari
pembelajaran.
Lebih rinci langkah-langkah pembelajaran dengan model Numebred
Head Together berbantu Multimedia dijelaskan pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.3
Langkah-Langkah Pembelajaran dengan Model NHT berbantu Mutimedia
Langkah Penggunaan
Model Numbered
Head Together (NHT)
(Shoimin, 2014:108)

Langkah Penggunaan
Multimedia
(Daryanto, 2013:54)

Langkah model
Numbered Head
Together Berbantu
Multimedia (Aktivitas
Guru)
(Modifikasi Peneliti
sesuai dengan
kebutuhan peneliti)

Langkah model Numbered
Head Together Berbantu
Multimedia (Aktivitas Siswa)
(Modifikasi Peneliti sesuai
dengan kebutuhan peneliti)

Siswa dibagi dalam
kelompok.
Setiap
siswa dalam setiap
kelompok mendapat
nomor.

Guru menyajikan
konsep/materi dalam
bentuk teks, gambar,
baik diam atau
bergerak dan grafis

Guru mengucapkan
salam pembuka dan
mengajak siswa untuk
berdoa bersama

Siswa menjawab salam
pembuka yang diberikan
guru dan berdoa bersama
guru

Guru memberikan
tugas dan masingmasing
kelompok
mengerjakannya.

Siswa membaca,
menginterpretasikan
dan menyerap
konsep/materi yang
diberikan

Guru
melakukan
apresepsi
dengan
mengaitkan
materi
yang akan diajarkan
dengan materi yang
sebelumnya

Siswa menyimak tujuan
pembelajaran, cakupan
materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan
dilaksanakan yang
disampaikan guru

Kelompok
mendiskusikan
jaawaban yang benar
dan memastikan tiap
anggota kelompok
dapat
mengerjakannya/me
ngetahui
jawabannya dengan
baik.

Guru mengajukan
serangkaian
pertanyaan atau tugas

Guru
memberikan Siswa menyimak apresepsi
motivasi
belajar dan
motivasi
yang
kepada siswa
diberikan guru
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Guru
memanggil
salah satu nomor
siswa dan nomor
yang
dipanggil
keluar
dari
kelompoknya
melaporkan
atau
menjelaskan
hasil
kerja sama mereka

Jika jawaban atau
respon dari siswa
benar, kemudian
dilanjutkan dengan
materi berikutnya. Jika
jawaban atau respon
siswa salah, maka
siswa harus
mengulang memahami
konsep/materi tersebut
secara keseluruhan
araupun pada bagianbagian tertentu saja
(remidial)

Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran,
cakupan materi dan
kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan

Siswa
bersama
guru
bertanya jawab tentang
pemahaman awal siswa
mengenai metari yang
akan
disampaikan
(eksplorasi)

Tanggapan dengan
teman yang lain,
kemudian
guru
menunjuk
nomor
yang lain

Terakhir,
guru
memberikan
serangkaian
pertanyaan
yang
merupakan tes untuk
mengukur
tingkat
pemahaman siswa
atas konsep atau
materi
yang
disampaikan

Guru bersama siswa
bertanya
jawab
tentang pemahaman
awal siswa mengenai
metari yang akan
disampaikan
(eksplorasi)

Siswa dibagi dalam
kelompok. Setiap siswa
dalam setiap kelompok
mendapat nomor (elaborasi)

Guru mengelompokkan
siswa kedalam
beberapa kelompok dan
memberikan nomor
kepada setiap siswa
(eksplorasi)

Siswa
membaca,
menginterpretasikan dan
menyerap konsep/materi
yang diberikan (eksplorasi)

Guru menyajikan
konsep/materi dalam
bentuk teks, gambar,
baik diam atau bergerak
dan grafis dalam bentuk
powerpoint

Kelompok mendiskusikan
jawaban yang benar dan
memastikan tiap anggota
kelompok
dapat
mengerjakannya/
mengetahui
jawabannya
dengan baik (elaborasi)

Kesimpulan
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Guru
memberikan
dan
mengajukan
serangkaian
tugas/pertanyaan dan
masing-masing
kelompok
mengerjakannya

Siswa yang nomornya
dipanggil
guru
maju
kedepan
kelas
untuk
menyampaikan
jawaban
diskusi
kelompoknya
(elaborasi)

Guru membimbing
diskusi
kelompok
kecil
setelah
memberikan
tugas/pertanyaan

Jika jawaban atau respon
dari siswa benar, kemudian
dilanjutkan dengan materi
berikutnya. Jika jawaban
atau respon siswa salah,
maka
siswa
harus
mengulang
memahami
konsep/materi
tersebut
secara
keseluruhan
araupun pada bagianbagian
tertentu
saja
(remidial) (elaborasi)

Guru
memanggil
salah satu nomor
siswa dan nomor
yang dipanggil keluar
dari
kelompoknya
melaporkan
atau
menjelaskan
hasil
kerja sama mereka

Kelompok
lain
memberikan
tanggapan
kepada siswa yang maju
kedepan kelas

Tanggapan
dengan
teman yang lain,
kemudian
guru
menunjuk
nomor
yang lain

Siswa lain kembali maju
kedepan kelas apabila
nomornya ditunjuk oleh
guru
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Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
pembelajaran
yang
telah
dilaksanakan
sebagai refleksi dari
pembelajaran
(konfirmasi)

Siswa
mengajukan
pertanyaan terkait materi
yang belum diketahui
(konfirmasi)

Guru
memberikan
serangkaian
pertanyaan
yang
merupakan
tes
evaluasi
untuk
mengukur
tingkat
pemahaman
siswa
atas konsep atau
materi
yang
disampaikan

Siswa
bersama
guru
menyimpulkan
materi
pembelajaran yang telah
dilaksanakan
sebagai
refleksi dari pembelajaran
(konfirmasi)

Guru
memberikan
tugas rumah kepada
siswa sebagai tindak
lanjut
dari
pembelajaran

Siswa
mengerjakan
serangkaian
pertanyaan
yang
merupakan
tes
evaluasi untuk mengukur
tingkat pemahaman siswa
atas konsep atau materi
yang telah disampaikan

2.2. KAJIAN EMPIRIS
Penelitian “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model
Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia pada Siswa Kelas V SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang” didukung oleh hasil penelitian yang sudah
dilakukan sebelumnya antara lain:
Fajar (2013) dengan judul penelitian “Penggunaan Multimedia dan
Model Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn dengan
Materi Organisasi Siswa Kelas V SD N Kartasura 07 Tahun 2012”. Penelitian
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dilaksanakan di kelas V SD N Kartasura 07 Tahun 2012. Pada pratindakan
ketuntasan belajar siswa adalah 42,86% atau 9 siswa dengan nilai terendah 50 dan
nilai tertinggi 90. Pada siklus I ketuntasan belajar siswa naik menjadi 76,19% atau
16 siswa dengan nilai terendah 54 dan nilai tertinggi 96. Pada siklus II ketuntasan
belajar siswa juga mengalami kenaikan menjadi 85,71% atau 18 siswa dengan
nilai terendah 62 dan nilai tertinggi 100. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa penggunaan multimedia dan model pembelajaran kontekstual dapat
meningkatkan hasil belajar PKn materi berorganisasi siswa kelas V SD N
Kartasura 07 Tahun 2012
Fariza

(2014)

dengan

judul

penelitian

“Peningkatan

Aktivitas

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Model Kooperatif Teknik Numbered
Head Together di Kelas V”. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 03 Dungun
Laut. Hasil penelitian dari data yang diperoleh peningkatan aktivitas fisik siswa
dari base line 47% kesiklus III 88,02% dengan kategori cukup tinggi. Peningkatan
aktivitas mental siswa dari base line 28,84% kesiklus III 71.79% meningkat
92.34% meningkat sebesar 41,07% dengan kategori cukup tinggi.
Bachtiar (2013) dengan juudul “Cooperative Learning Tipe NHT dengan
Media Grafis untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar PKn”. Hasil
penelitian dapat dilihat dari persentase rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus
I (35,71%), siklus II (58,93%), dan siklus III (83,33%). Peningkatan dari siklus I
ke siklus II (23,22%) dan dari siklus II ke siklus III (24,4%). Sementara itu nilai
rata-rata kinerja guru pada siklus I (48,89), siklus II (61,48), dan siklus III (77,04).
Sedangkan rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus I (57,86), siklus II (65),
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dan siklus III (90). Peningkatan dari siklus I ke siklus II (7,14) dan dari siklus II
ke siklus III (25). Berdasarkan hasil temuan pengembangan proses pembelajaran,
peneliti merekomendasikan agar guru kelas V Sekolah Dasar (SD) dapat
menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together
(NHT) dengan media grafis pada pembelajaran PKn supaya aktivitas dan hasil
belajar dapat meningkat serta siswa tidak menganggap pembelajaran PKn
membosankan.
Zukira (2015) dengan judul penelitian “Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Kelas III Sekolah Dasar Alkhairaat Towera Melalui Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) Pada Mata Pelajaran PKn”.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas III SD Alkhairaat Towera
diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II,
aktivitas siswa pada siklus satu berada pada kategori cukup serta aktivitas guru
juga berada pada kategori cukup persentase ketuntasan belajar klasikal pada
siklus I sebesar 44,4%. Aktivitas siswa di siklus dua meningkat menjadi baik,
begitu pula dengan aktivitas guru di siklus dua meningkat menjadi baik.
Persentase ketuntasan belajar klasikal di siklus II meningkat menjadi 77,7%.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipa Number Head Together dapat meningkatkan hasil
belajar siswa Kelas III SD Alkhairaat Towera pada mata pelajaran PKn.
Mulyaningdyah (2013) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Number Heads Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Kelas V SDN Kedung Baruk Ii/591 Surabaya”.
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Berdasarkan hasil penelitian, Aktivitas guru mengalami peningkatan selama tiga
siklus, pada siklus I yaitu 61,54% pada siklus II meningkat 76,6% dan pada siklus
III menjadi 90,38%. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa pada siklus I
63%, pada siklus II 79,64%dan pada siklus III menjadi 88,46%. Hasil belajar
siswa pun mengalami peningkatan dari data awal 36,11%, siklus I 55,56%, siklus
II 75,86% dan siklus III 86,20%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran PKn kelas V SDN Kedung Baruk II/591 Surabaya.
Linda (2014) dengan judul penelitian “ Upaya Meningkatkan Aktivitas
Belajar Siswa dengan Menggunakan Multimedia Pada Pembelajaran PKn Kelas
IV SD Negeri 14 Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti”, hasil penelitian
penggunaan multimedia dalam pembelajaran PKn di SD Negeri 14 Talang
Babungo; (1) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV dari 72,2%
siklus I menjadi 85,9% pada siklus II, artinya meningkat sebesar 13,3%; (2) dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV dari rata-rata siswa 76 pada siklus I
meningkat menjadi 83,5 pada siklus II. Ketuntasan belajar siswa mengingkat dari
77,27% pada siklus I menjadi 90,90% pada siklus II.
Nadirah (2013) dengan penelitian berjudul “ Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Pada Pembelajaran PKn Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
NHT (Numbere Heads Together) Pada Siswa Kelas V SDN 2 Bora Kecamatan
Biromaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tindakan siklus I diperoleh
ketuntasan klasikal 60% dan daya serap klasikal 61,6%. Pada tindakan siklus II
diperoleh ketuntasan klasikal 96% dan daya serap klasikal 95,2%. Hal ini berarti
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pembelajaran pada siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan dengan nilai
ketuntasan belajar klasikal minimal 85% dan daya serap klasikal minimal 65%.
Berdasarkan nilai rata-rata daya serap klasikal dan ketuntasan belajar klasikal
pada kegiatan pembelajaran siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran PKn di SDN
2 Bora Kecamatan Biromaru.
Gillies (2014) dengan penelitian yang berjudul “Cooperative Learning:
Development in Research”, mengemukanan bahwa tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengkaji perkembangan dari penelitian Cooperative Learning
berfokus pada elemen kunci yang menyokong kesuksesan Cooperative Learning,
pentingnya struktur kelompok, efek dari perbedaan komposisi kelompok dan
struktur tugas dari belajar siswa dan kunci peran guru dalam meningkatkan
kemampuan berpikir siswa dan belajar. Tujuannya dalah untuk memberikan
wawasan tentang bagaimana guru dapat secara efektif menggunakan pendekatan
pedagogis untuk mengajar dan pembelajaran di kelas mereka. Sementara itu hasil
dari penelitian ini menunjukkan, Cooperative learning diakui sebagai startegi
pembelajaran yang mempromosikan pembelajaran dan mensosialisaikan anak,
penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa mempunyai banyak keuntungan
ketika mereka memiliki kesempatan untuk berinterkasi dengan yang lain ,
mendengar apa yang orang lain katakan, membagikan ide dan informasi,
menanyakan pertanyaan, mengkritik ide lain dan menggunakan informasi yang
diperoleh untuk alasan dan pemecahan masalah bersama.
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Gupta dan Pooja (2012) dalam penelitian yang berjudul “Co-operative
Learning: An Efficient Technique To Convert Student Into Active Learner in
Classroom”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sekolah di India dan
khususnya pelatihan guru, adalah yang perlu diperbaiki. Kondisi pembelajaran di
kelas harus menjalani perbaikan yang besar. Perbaikan harus termasuk
perpindahan yang perlahan dari pendekatan dikdaktik menuju pembelajarn yang
lebih interaktif. Dengan kata lain, instruksi di kelas harus diubah dari pendekatan
yang berpusat pada isi menuju stategi pembelajarn yang berpusat pada siswa.
Untuk keefektifan dari perbaikan ini, kurikulum sekolah harus diganti penekanan
pada akuisisi dari pengetahuan faktual menuju kurikulum yang menekankan pada
orientasi proses yang mana akan mengajarkan siswa bagaiman untuk mempelajari,
mengorganisasi, belajar, menghakimi and memecahkan masalah. Perbaikan harus
terdiri dari konsep dari cooperative laerning dan startegi metakognitif di program
prapelayanan mereka. Jalan untuk menyediakan siswa dengan memberikan
pilihan sesuai dengan conten baru yang mereka pelajari . Startegi ini dapat
meningkatkan proses pembelajaran di kelas india untuk mendukung ketertarikan
siswa, kreatifitas dan daya khayal, untuk membuat mereka lebih bersemangat,
dinamis dan belajar aktif dan sebagai hasilnya membuat pembelajar lebih berarti,
siginifikan dan menyenangkan.
Lau (2011) dalam penelitian yang berjudul “Developing students
teamwork skill in a cooperative learning project”. Hasil penelitian ini
menunjukkan, kecuali untuk kategori 5 (memiliki pengetahuan yang relevan,
keterampilan dan kemampuan), nilai pada post test untuk semua item menurun
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dari kateogri 4, karena latar belakang siswa daratan Cina membawah mereka
kearah yang berbeda tentang pemahaman kerja sama tim, hal ini berdasarkan pada
interview kualitatif. Namun setelah proyek berdasarkan Cooperative Learning
mereka selesai dibuat untuk mendapatkan kompetensi yang bersangkutan,
menyebabkan kenaikan nilai rata-rata kategori 5.
Penelitian ini sebagai pendukung penelitian Peningkatan Kualitas

Pembelajaran PKn melalui Model Numbered Head Together (NHT) berbantu
Multimedia pada Siswa Kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang.

2.3. KERANGKA BERPIKIR
Penelitian awal yang telah dilakukan peneliti sebelum melakukan
tindakan, diperoleh gambaran bahwa proses pembelajaran PKn di kelas V SDN
Tambakaji 03 Kota Semarang menunjukkan tingkat ketidaktuntasan yang masih
tinggi. Dapat dilihat dari hasil ulangan harian yang dilakukan guru, dari 40 siswa,
siswa yang mendapat nilai dibawah KKM sebanyak 26 siswa (65%) sedangkan
sisanya hanya 14 siswa (35%) yang mendapat nilai diatas KKM yang telah
ditentukan yaitu 63. Rata-rata kelas 55 dengan nilai terendah 10, sedangkan nilai
tertingganya 80. Hal ini disebabkan oleh guru yang selama proses pembelajaran
berlangsung kurang mampu mengelola kelas dengan baik. Faktor fasilitas
pendukung juga menyebabkan proses pembelajaran berlangsung kurang
maksimal. Fasilitas yang ada di sekolah kurang memadai. Tidak ada media
pembelajaran yangdigunakan guru yang berhubungan dengan materi pembelajaran
PKn.
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Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama kolaborator merencanakan
untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia. Tindakan perbaikan yang
peneliti lakukan pada pembelajaran PKn dengan menerapkan model Numbered
Head Together (NHT) berbantu mutimedia diharapkan dapat memberikan
peningkatan pada aktivitas guru, siswa, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya dapat
memberikan kontribusi atau masukan bagi guru untuk selalu menerapkan
pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar siswa antusias dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran.
Alur berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai
berikut:
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KONDISI
AWAL

PELAKSANAAN
TINDAKAN

HASIL AKHIR
TINDAKAN

Pembelajaran mata pelajaran PKn masih belum optimal,
ditandai dengan indikator sebagai berikut:
a. Keterampilan guru
1) Keterampilan guru mengelola kelas kurang berjalan
dengan baik
2) Keterampilan menjelaskan kurang maksimal
3) Keterampilan mengadakan variasi belum efektif
b. Aktivitas siswa
1) Siswa kurang aktif selama proses pembelajaran
c. Hasil Belajar siswa
1) Dalam pembelajaran PKn di kelas V, menunjukkan dari
40 siswa, 26 siswa (65%) mendapat nilai dibawah
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 63, sedangkan
yang sudah tuntas atau memenuhi Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) hanya 14 siswa (35%).

Penerapan model Numbered Head Together (NHT) berbantu
Multimedia:
1. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap
kelompok mendapat nomor
2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok
mengerjakannya
3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan
memastikan
tiap
anggota
kelompok
dapat
mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan baik
4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang
dipanggil keluar dari kelompoknya melaporkan atau
menjelaskan hasil kerja sama mereka
5. Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru
menunjuk nomor yang lain
6. Kesimpulan

Kualitas pembelajaran PKn meningkat dengan indikator
keberhasilan:
a. Keterampilan guru meningkat dengan kriteria sekurangkurangnya baik.
b. Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurangkurangnya baik.
c. Hasil belajar siswa secara klasikal ≥ 75% dan hasil belajar
siswa secara individual 63
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, dirumuskan hipotesis
tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Dengan menggunakan model
pembelajaran Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas V
SDN Tambakaji 03 Kota Semarang.”

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut
Arikunto (2010:16) menyatakan bahwa secara garis besar terdapat empat tahapan
yang lazim dilalui dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, yaitu:
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun model dan
penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut.

Bagan 3.1 Tahap Penelitian Tindakan Kelas
(Arikunto, 2010:16)
Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas,
dengan tahapan sebagai berikut:
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3.1.1. Perencanaan
Menurut Arikunto (2010:17), dalam tahap ini peneliti menjelaskan
tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan
tersebut dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara
berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati
proses jalannya tindakan. Dalam tahap perencanaan ini meliputi sebagai berikut:
a. Menelaah materi pembelajaran PKn kelas V yang akan dilakukan tindakan
penelitian dengan model Numbered Head Together (NHT) berbantu
multimedia serta menelaah indikator bersama kolaborator
b. Menyusun perangkat pembelajaran antara lain RPP yang sesuai indikator
yang telah ditetapkan dan skenario dengan model Numbered Head Together
(NHT) berbantu ultimedia
c. Menyiapkan media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian yaitu
Multimedia
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes, tertulis dan lembar kerja siswa
e. Menyiapkan lembar obervasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
keterampilan guru
3.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi
atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto,
2010:18). Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan perencanaan pelaksanaan
penelitian tindakan kelas yaitu dengan melaksanakan pembelajaran melalui model
Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia. Dalam pelaksanaannya,
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penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan satu kali
pertemuan. Siklus pertama yaitu pelaksanaan tindakaan pada pembelajaran di
kelas dengan model Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia. Jika
ternyata 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
Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia. Siklus I, II dan III
dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun
3.1.3. Observasi
Kegiatan observasi yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh
pengamat (Arikunto, 2010:19). Observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu
gejala pada objek penelitian (Widoyoko, 2014:46). Menurut Arikunto (2013:272)
dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah
melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.
Observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang dengan tujuan untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa
ketika pembelajaran PKn berlangsung melalui penerapan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia. Kegiatan ini juga bertujuan untuk
mengetahui karakteristik siswa agar peneliti bisa mengetahui langkah yang dapat
dilakukan saat melakukan penelitian.
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3.1.4. Refleksi
Menurut Arikunto (2010:19), refleksi merupakan kegiatan untuk
mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Sedangkan menurut Hopkins
(dalam Arikunto, 2010:80) refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis dan
penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat
masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui
siklus berikutnya yang meliputi: perencanaan ulang, tindakan ulang, dan
pengamatan ulang sehingga permasalahn dapat teratasi.
Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah
selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk
mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
refleksi adalah suatu proses dalam perenungan tentang kegiatan yang pernah
dilaksanakan

untuk

selanjutnya

dilakukan

perbaikan.

Setelah

mengkaji

pembelajaran PKn dengan model Numbered Head Together (NHT) berbantu
multimedia di kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang melalui keterampilan
guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran, apakah sudah termasuk efektif atau
belum, melihat ketercapaian indikator, peneliti bersama kolabolator merencanakan
perencanaan tindak lanjut untuk siklus penelitian selanjutnya.

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
Dalam penelitian ini telah dilaksanakan tiga kali sikus. Setiap siklus
dilaksanakan dalam satu pertemuan.
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3.2.1. Siklus I
3.2.1.1. Perencanaan
a.

Menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP dengan materi Pengertian
keputusan bersama dan cara-cara pengambilan keputusan bersama

b.

Mempersiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran PKn kelas V
dan media pembelajaran berupa multimedia

c.

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa

d.

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
keterampilan guru dalam pembelajaran dengan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia

e.

Menyiapkan lembar catatan lapangan

3.2.1.2. Pelaksanaan tindakan
Pada siklus ini peneliti menerapkan model Numbered Head Together
(NHT) berbantu multimedia. Pelaksanaanya dilakukan selama satu pertemuan
prosedur pelaksanaan tindakanya adalah pada siklus pertama, peneliti
menerapkan model Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia
dengan materi pengertian keputusan bersama dan cara-cara pengambilan
keputusan bersama. Prosedur pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama
meliputi:
a. Guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa
bersama
b. Siswa menjawab salam pembuka yang diberikan guru dan berdoa bersama
guru
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c. Guru melakukan apresepsi dengan mengaitkan materi pengertian keputusan
bersama dengan materi yang sebelumnya
d. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa
e. Siswa menyimak apresepsi dan motivasi yang diberikan guru
f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan
g. Siswa menyimak tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disampaikan guru
h. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang pemahaman awal siswa
mengenai materi pengertian keputusan bersama (eksplorasi)
i. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat
nomor (elaborasi)
j. Guru menyajikan materi tentang pengertian keputusan bersama dalam bentuk
teks, gambar, baik diam atau bergerak dan grafis dalam powerpoint.
k. Siswa membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep/materi tentang
pengertian keputusan bersama (eksplorasi)
l. Guru memberikan dan mengajukan serangkaian tugas/pertanyaan tentang
pengertian keputusan bersama dan masing-masing kelompok mengerjakannya
m. Kelompok mendiskusikan jawaban tentang pengertian keputusan bersama
yang

benar

dan

memastikan

tiap

anggota

kelompok

dapat

mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan baik (elaborasi)
n. Guru

membimbing

tugas/pertanyaan

diskusi

kelompok

kecil

setelah

memberikan
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o. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar
dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama mereka
p. Siswa yang nomornya dipanggil guru maju kedepan kelas untuk
menyampaikan jawaban diskusi kelompoknya (elaborasi)
q. Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang
lain
r. Siswa lain kembali maju kedepan kelas apabila nomornya ditunjuk oleh guru
s. Jika jawaban atau respon dari siswa benar, kemudian dilanjutkan dengan
materi berikutnya. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka siswa harus
mengulang memahami konsep/materi tersebut secara keseluruhan araupun
pada bagian-bagian tertentu saja (remidial) (elaborasi)
t. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi pengertian keputusan bersama
yang belum diketahui (konfirmasi)
u. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pengertian keputusan bersama
yang telah dilaksanakan sebagai refleksi dari pembelajaran (konfirmasi)
v. Guru memberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi pengertian
keputusan bersama
w. Siswa mengerjakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi
untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi pengertian
keputusan bersama
x. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut dari
pembelajaran
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3.2.1.3. Observasi
Selama penelitian berlangsung, peneliti bersama kolaborator melakukan
pengamatan terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses
pembelajaran PKn menggunakan model Numbered Head Together (NHT)
berbantu multimedia. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar
observasi. Aspek yang diamati adalah keterampilan guru dan aktivitas siswa
selama mengikuti kegiatan pembelajaran PKn melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia.
3.2.1.4. Refleksi
Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti
bersama kolaborator mengenai kegiatan pembelajaran PKn menggunakan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia. Dengan melaksanakan
refleksi, peneliti dapat membuat rencana kegiatan untuk siklus berikutnya. Halhal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama
dengan hasil observasi pada keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn pada siklus pertama dengan menerapkan model Numbered
Head Together (NHT) berbantu multimedia.
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama.
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama.
d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua.
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3.2.2. Siklus II
3.2.2.1. Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan
menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. Dalam
tahap ini meliputi:
a. Menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP dengan materi Bentuk-bentuk
keputusan bersama
b. Mempersiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran PKn kelas V
dan media pembelajaran berupa Multimedia
c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa
d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
keterampilan guru dalam pembelajaran dengan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia
e. Menyiapkan lembar catatan lapangan
3.2.2.2. Pelaksanaan tindakan
Pada siklus kedua ini peneliti menerapkan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia. Pelaksanaannya dilakukan selama satu
pertemuan. Prosedur pelaksanaanya adalah menerapkan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia dengan materi bentuk-bentuk keputusan
bersama. Pelaksanaan tindakan dalam siklus kedua meliputi:
a. Guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa
bersama

100

b. Siswa menjawab salam pembuka yang diberikan guru dan berdoa bersama
guru
c. Guru melakukan apresepsi dengan mengaitkan materi bentuk-bentuk
keputusan bersama dengan materi yang sebelumnya
d. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa
e. Siswa menyimak apresepsi dan motivasi yang diberikan guru
f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan
g. Siswa menyimak tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disampaikan guru
h. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang pemahaman awal siswa
mengenai materi bentuk-bentuk keputusan bersama (eksplorasi)
i. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat
nomor (elaborasi)
j. Guru menyajikan materi tentang bentuk-bentuk keputusan bersama dalam
bentuk teks, gambar, baik diam atau bergerak dan grafis dalam powerpoint.
k. Siswa membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep/materi tentang
bentuk-bentuk keputusan bersama (eksplorasi)
l. Guru memberikan dan mengajukan serangkaian tugas/pertanyaan tentang
bentuk-bentuk
mengerjakannya

keputusan

bersama

dan

masing-masing

kelompok
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m. Kelompok mendiskusikan jawaban tentang bentuk-bentuk keputusan bersama
yang

benar

dan

memastikan

tiap

anggota

kelompok

dapat

mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan baik (elaborasi)
n. Guru

membimbing

diskusi

kelompok

kecil

setelah

memberikan

tugas/pertanyaan
o. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar
dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama mereka
p. Siswa yang nomornya dipanggil guru maju kedepan kelas untuk
menyampaikan jawaban diskusi kelompoknya (elaborasi)
q. Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang
lain
r. Siswa lain kembali maju kedepan kelas apabila nomornya ditunjuk oleh guru
s. Jika jawaban atau respon dari siswa benar, kemudian dilanjutkan dengan
materi berikutnya. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka siswa harus
mengulang memahami konsep/materi tersebut secara keseluruhan araupun
pada bagian-bagian tertentu saja (remidial) (elaborasi)
t. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi bentuk-bentuk keputusan
bersama yang belum diketahui (konfirmasi)
u. Guru bersama siswa menyimpulkan materi bentuk-bentuk keputusan bersama
yang telah dilaksanakan sebagai refleksi dari pembelajaran (konfirmasi)
v. Guru memberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi bentuk-bentuk
keputusan bersama
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w. Siswa menerjakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi bentuk-bentuk
keputusan bersama
x. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut dari
pembelajaran
3.2.2.3. Observasi
Seperti pada siklus kedua, selama penelitian berlangsung peneliti
bersama kolabolator melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam
kegiatan pembelajaran. Melalui lembar observasi , peneliti mengamati aktivitas
siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai
adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan
pembelajaran. Selain itu juga disediakan lembar observasi untuk mengamati
keterampilan guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana
guru dalam menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan
pembelajaran berlangsung. Dan lembar hasil belajar pembelajaran PKn melalui
model Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia.
Pada siklus kedua ini, dilihat peningkatan hasil belajar dan aktivitas
siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PKn melalui model Numbered
Head Together (NHT) berbantu multimedia yang meliputi perilaku siswa dalam
mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa
dalam pembelajaran.
3.2.2.4. Refleksi
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Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti
bersama kolaborator mengenai kegiatan pembelajaran PKn menggunakan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia. Dengan melaksanakan
refleksi, peneliti dapat membuat rencana kegiatan untuk siklus berikutnya. Halhal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama
dengan hasil observasi pada keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn pada siklus pertama dengan menerapkan model Numbered
Head Together (NHT) berbantu multimedia.
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua.
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua.
d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga
3.2.3. Siklus III
3.2.3.1. Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah memperbaiki dan
menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus kedua. Dalam
tahap ini meliputi:
a. Menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP dengan materi Mematuhi
keputusan bersama
b. Mempersiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran PKn kelas V
dan media pembelajaran berupa multimedia
c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa
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d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktifitas siswa dan
keterampilan guru dalam pembelajaran dengan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia
e. Menyiapkan lembar catatan lapangan
3.2.3.2. Pelaksanaan tindakan
Pada siklus ketiga ini peneliti menerapkan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia. Pelaksanaannya dilakukan selama satu
pertemuan. Prosedur pelaksanaanya adalah menerapkan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia dengan materi Mematuhi keputusan
bersama. Pelaksanaan tindakan dalam siklus ketiga meliputi:
a. Guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa
bersama
b. Siswa menjawab salam pembuka yang diberikan guru dan berdoa bersama
guru
c. Guru melakukan apresepsi dengan mengaitkan materi mematuhi keputusan
bersama dengan materi yang sebelumnya
d. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa
e. Siswa menyimak apresepsi dan motivasi yang diberikan guru
f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan
g. Siswa menyimak tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disampaikan guru
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h. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang pemahaman awal siswa
mengenai materi mematuhi keputusan bersama (eksplorasi)
i. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat
nomor (elaborasi)
j. Guru menyajikan materi mematuhi keputusan bersama dalam bentuk teks,
gambar, baik diam atau bergerak dan grafis dalam powerpoint.
k. Siswa membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep/materi tentang
mematuhi keputusan bersama (eksplorasi)
l. Guru memberikan dan mengajukan serangkaian tugas/pertanyaan tentang
mematuhi keputusan bersama dan masing-masing kelompok mengerjakannya
m. Kelompok mendiskusikan jawaban tentang mematuhi keputusan bersama
yang

benar

dan

memastikan

tiap

anggota

kelompok

dapat

mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan baik (elaborasi)
n. Guru

membimbing

diskusi

kelompok

kecil

setelah

memberikan

tugas/pertanyaan
o. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar
dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama mereka
p. Siswa yang nomornya dipanggil guru maju kedepan kelas untuk
menyampaikan jawaban diskusi kelompoknya (elaborasi)
q. Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang
lain
r. Siswa lain kembali maju kedepan kelas apabila nomornya ditunjuk oleh guru
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s. Jika jawaban atau respon dari siswa benar, kemudian dilanjutkan dengan
materi berikutnya. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka siswa harus
mengulang memahami konsep/materi tersebut secara keseluruhan araupun
pada bagian-bagian tertentu saja (remidial) (elaborasi)
t. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi mematuhi keputusan bersama
yang belum diketahui (konfirmasi)
u. Guru bersama siswa menyimpulkan materi mematuhi keputusan bersama
yang telah dilaksanakan sebagai refleksi dari pembelajaran (konfirmasi)
v. Guru memberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi mematuhi
keputusan bersama
w. Siswa menerjakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes evaluasi untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi mematuhi
keputusan bersama
x. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut dari
pembelajaran
3.2.3.3. Observasi
Seperti pada siklus pertama dan kedua, selama penelitian berlangsung
peneliti bersama kolabolator melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa
dalam kegiatan pembelajaran. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati
aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu juga
disediakan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dalam
pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan
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pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan
lembar hasil belajar pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together
(NHT) berbantu multimedia.
Pada siklus ketiga ini, dilihat peningkatan hasil belajar dan aktivitas
siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PKn melalui model Numbered
Head Together (NHT) berbantu multimedia yang meliputi perilaku siswa dalam
mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa
dalam pembelajaran.
3.2.3.4. Refleksi
Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti
bersama kolaborator mengenai kegiatan pembelajaran PKn menggunakan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia. Dengan melaksanakan
refleksi, peneliti dapat membuat rencana kegiatan untuk siklus berikutnya. Halhal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga
dengan hasil observasi pada keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn pada siklus kedua dengan menerapkan model Numbered
Head Together (NHT) berbantu Multimedia.
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus ketiga.
c. Membuat deskripsi peningkatan kualitas pembelajaran pada siklus ketiga
yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran PKn melalui penerapan model Numbered Head Together
(NHT) berbantu Multimedia
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d. Jika hasil keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar telah mencapai
indikator keberhasilan maka penelitian dihentikan.

3.3. SUBJEK PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tambakaji 03 Kota Semarang dengan
subjek penelitian ini adalah:
a. Guru kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang: Dwi Noorcahyani
b. Siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang yang terdiri dari 40 siswa,
21 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan

3.4. TEMPAT PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tambakaji 03 kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang.

3.5. VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03
Kota Semarang

b.

Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03
Kota Semarang
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c.

Hasil belajar dalam pembelajaran PKn melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03
Kota Semarang

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1. Sumber data
3.6.1.1. Guru
Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru
selama

pembelajaran melalui model Numbered Head Together berbantu

multimedia
3.6.1.2. Siswa
Sumber data siswa yang digunakan adalah siswa kelas V SD Negeri
Tambakaji 03 Kota Semarang yang berjumlah 40 siswa, yang terdiri dari 21
siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Hasil pengamatan aktivitas siswa
diperoleh melalui pengamatan hasil belajar dari tes yang diberikan saat
pembelajaran PKn. Hasil tes diperoleh selama pelaksanaan siklus pertama sampai
siklus ketiga dalam pembelajaran PKn menggunakan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu multimedia.
3.6.1.3. Data Dokumen
Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan
tindakan dan hasil tes setelah dilakukan tindakan. Serta diperkuat dengan foto dan
video penelitian sebagai bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan.
3.6.1.4. Catatan Lapangan
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Sumber data catatan lapangan berasal dari catatan selama proses
pembelajaran berlangsung berupa data aktivitas siswa dan keterampilan guru.
3.6.2. Jenis Data
3.6.2.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran
PKn melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia. Data
kuantitatif merupakan data yang berwujud angka-angka sebagai hasil observasi
atau pengukuran (Widoyoko, 2014:21). Data kuantitatif dalam penelitian ini
diperoleh dari hasil evaluasi siswa kelas V SDN Tamabkaji 03 Kota Semarang
dalam mengikuti pembelajaran PKn.
3.6.2.2. Data Kualitatif
Menurut Widoyoko (2014:18) data kualitatif merupakan data yang
menunjukkan kualitas mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses,
peristiwa/kejadian lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa
kata. Data berjenis kualitatif diwujudkan dengan kalimat penjelas yang
merupakan hasil pengamatan selama proses pembelajaran PKn melalui model
Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia yang diklasifikasikan
menjadi: sangat baik (4), baik (3), cukup (2), dan kurang (1) dengan
menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran
3.6.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah
metode nontes dan tes.
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3.6.3.1. Nontes
Menurut Poerwanti (2008:3.19) teknik pengumpulan data nontes adalah
pengumpulan data yang dilakukan tanpa menguji peserta didik melainkan
melakukan beberapa teknik yaitu:
a. Observasi
Sebagai metode pengumpulan data, observasi biasa diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak
dalam suatu gelaja pada objek penelitian (Widoyoko, 2014:46). Observasi
dilakukan untuk mengkaji perilaku kelas, interaksi antar siswa dan guru dan
faktor-faktor

yang

dapat

diamati

(observable)

lainnya,

terutama

keterampilan/kecakapan sosial (social skills) (Poerwanti, 2008:3.19). Dalam
penelitian ini, observasi ini digunakan untuk menggambarkan keterampilan guru
dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia. Sasaran dalam observasi ini adalag guru
dan siswa dengan menggunakan alat lembar observasi (pengamatan) yang
bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran PKn.
b. Catatan Lapangan
Bogdan dan Bikken (dalam Slamet dan Suwarto,2007:50) menyatakan
bahwa catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar,
dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi
terhadap data dalam penelitian

kualitatif. Catatan lapangan berfungsi untuk

memperkuat data yang diperoleh selama pembelajaran. Dalam membuat catatan
lapangan

yang diperhatikan adalah aktivitaas siswa dalam mengukuti
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pembelajaran, keterampulan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Semua isi
yang ada di catatan lapangan digunakan untuk memperkuat data.
c. Wawancara
Menurut Widoyoko (2014:40) wawancara merupakan proses tanya jawab
atau dialog secara lisan antara pewawancara (interviewer) dengan responden atau
orang yang diinterviu (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti menyusun sejumlah pertanyaan yang akan
ditanyakan kepada sumber wawancara yaitu guru kelas V SDN Tambakaji 03
Kota Semarang. Wawancara bertujuan untuk mengetahui lebih detail kemampuan
guru dalam melaksanakan pembelajaran PKn melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia. Wawancara dilakukan agar data yang
diperoleh semakin lengkap dan akurat.
d. Dokumentasi
Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang
tertulis (Arikunto, 2013:201). Di dalam melaksanakan metode dokumentasi
peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan dan lain-lain. Metode dokumentasi dalam penelitian ini
digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran
melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia.
3.6.3.2. Tes
Menurut Poerwanti (2008:4.3) tes merupakan himpunan pertanyaan yang
harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau
tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur
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suatu aspek tertentu dari peserta tes. Tes dapat juga diartikan sebagai sejumlah
pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur
tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang
dikenai tes (Widoyoko, 2014:57).
Bentuk-bentuk tes yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil
belajar dilihat dari segi sistem penskorannya dapat dikategorikan menjadi dua
yaitu tes objektif dan tes subjektif (Widoyoko, 2014:57). Teknik tes dalam
penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau
prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui
kemampuan kognitif siswa. Tes juga untuk mengukur atau memberi angka
terhadap proses pembelajaran siswa sebagai hasil belajar yang merupakan
cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang diajarkan. Tes ini dilaksanakan
setiap pertemuan pembelajaran sikluas I, II dan III.

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan adalah:
3.7.1. Kuantitatif
3.7.1.1. Rata-rata (mean)
Menurut Sugiyono (2011:49) mean merupakan teknik penjelasan
kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata
(mean) ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok
itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut.
Hal itu dapat dirumuskan seperti rumus berikut:
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Me =
Keterangan:
Me = mean (rata-rata)
∑ = Epsilon (baca jumlah)
xi = nilai x ke i sampai ke n
N = Jumlah individu
(Sugiyono, 2011: 49)
3.7.1.2. Persentase Ketuntasan Belajar
Keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa tingkatan atau
taraf. Tingkatan keberhasilan tersebut menurut Djamarah dan Zain (2006:107)
adalah sebagai berikut:
a. Istimewa/maksimal

: apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu
dapat dikuasai oleh siswa

b. Baik sekali/optimal

: apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan
pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa

c. Baik/minimal

: apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60%
s.d. 75% saja dikuasai oleh siwa

d. Kurang

: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari
60% dikuasai oleh siswa

Berdasarkan tingkat keberhasilan tersebut dimasukkan kedalam tabel
dibawah ini.
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Tabel 3.1
Kriteria Penguasaan Bahan Ajar
Skor

Kriteria

100%

Istimewa

76% – 99%

Baik Sekali/Optimal

60% – 75%

Baik/Minimal

<60%

Kurang

Apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran
mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal atau bahkan maksimal, maka proses
pembelajaran berikutnya membahas pokok bahasan yang baru. Sedangkan apabila
75% atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran mencapai
taraf keberhasilan kurang, maka proses pembelajaran berikutnya hendaknya
bersifat perbaikan (Djamarah dan Zain, 2006:108). Aqib (2010:41) menyebutkan
untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal menggunakan rumus:
P=

x 100 %
(Aqib, 2010: 205)

Berdasarkan hasil penghitungan dikonsultasikan dengan Kriteria
Ketuntasan Minimal belajar siswa secara klasikal dan individual dikelompokkan
ke dalam kriteria tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Belajar Siswa
Kriteria Tuntas

Kualifikasi

Individual

Klasikal

≥ 63

≥ 75%

Tuntas

< 63

< 75%

Tidak tuntas

(Sumber: KKM mata pelajaran PKn SDN Tambakaji 03 Kota Semarang)
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Dalam penelitian ini, nilai KKM individual SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang adalah 63. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal ditetapkan ≥ 75% dari
jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran atau mencapai taraf
keberhasilan optimal atau bahkan maksimal, maka proses pembelajaran
berikutnya dapat membahas pokok bahasan yang baru atau dapat dikatakan tuntas.
3.7.2. Kualitatif
Widoyoko (2014:18) mengemukakan data kualitatif merupakan data
yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses,
peristiwa/kejadian lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa
kata. Data kuantitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, hasil
observasi aktivitas siswa dan wawancara dalam pembelajaran PKn melalui model
Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia.
Untuk hasil penghitungan analisis data keterampilan guru dan aktivitas
siswa

dikonsultasikan

dengan

tabel

kriteria

penilaian

kualitatif

yang

dikelompokkan dalam empat kriteria. Poerwanti (2008:6.9) memaparkan cara
pengolahan data skor aktivitas siswa dan keterampilan guru sebagai berikut:
1)

Menghitung skor terendah (R)

2)

Menghitung skor tertinggi (T)

3)

Mencari median dengan rumus:
Median

4)

Membagi rentang skor menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup, dan
kurang)

117

Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya menentukan atau menghitung
data skor dengan cara sebagai berikut:
R

= skor terendah

T

= skor tertinggi

n

= banyak skor = (T-R) + 1

Q2

= median

Letak Q2

= (n + 1) untuk data ganjil dan genap

Q1

= kuartil pertama

Letak Q1

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

Q3

= kuartil ketiga

Letak Q3

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

Q4

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

tabel kriteria ketuntasan dan kualitatif

Tabel 3.3
Kriteria Keberhasilan Data Kualitatif
Kriteria Ketuntasan

Kriteria

Q3 ≤ skor ≤ T

Sangat Baik (SB)

Q2 ≤ skor < Q3

Baik (B)

Q1 ≤ skor < Q2

Cukup (C)

R ≤ skor < Q2

Kurang (K)
(Herrhyanto,2008:5.3)
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Klasifikasi kriteria skor untuk setiap indikator keterampilan guru maupun
aktivitas siswa adalah sebagi berikut:
Tabel 3.4
Kriteria Keberhasilan Indikator Keterampilan Guru
Skor yang diperoleh

Kriteria

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik (A)

18 ≤ skor < 27,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 18

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Tabel 3.5
Kriteria Keberhasilan Indikator Aktivitas Siswa
Skor yang diperoleh

Kriteria

24,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik (A)

16 ≤ skor < 24,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 16

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Tabel 3.6
Kriteria Keberhasilan Indikator Afektif Siswa
Skor yang diperoleh

Kriteria

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat Baik (A)

6 ≤ skor < 9,5

Baik (B)

2,5 ≤ skor < 6

Cukup (C)

0 ≤ skor < 2,5

Kurang (D)
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Klasifikasi kriteria skor untuk setiap indikator keterampilan guru maupun
aktivitas siswa adalah sebagi berikut:
Tabel 3.7
Kriteria Skor untuk setiap Indikator
Skor

Kriteria

3,5 ≤ skor ≤ 4

Sangat Baik

2 ≤ skor < 3,5

Baik

0,5 ≤ skor < 2

Cukup

0 ≤ skor < 0,5

Kurang

3.8. INDIKATOR PENELITIAN
Model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang dengan indikator sebagai berikut:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia meningkat dengan kriteria sekurangkurangnya 18 ≤ skor < 27,5 dengan kriteria baik (B)
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia meningkat dengan kriteria sekurangkurangnya 16 ≤ skor < 24,5 dengan kriteria baik (B)
c. Hasil belajar siswa secara klasikal ≥ 75% dan hasil belajar siswa secara
individual

63 dalam pembelajaran PKn melalui model Numbered Head

Together (NHT) berbantu Multimedia.

BAB V
PENUTUP

5.1. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadapt keterampilan guru, aktivitas siswa dan
hasil belajar pada pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together (NHT)
berbantu multimedia pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
diperoleh hasil sebagai berikut.
a. Model

Numbered

Head

Together

(NHT)

berbantu

multimedia

dapat

meningkatkan keterampilan guru. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya
keterampilan guru setaip sikulsnya. Siklus I mendapatkan skor 17 dengan kriteria
cukup, dan meningkat pada siklus II dengan memperoleh ksor 25 dengan kriteria
baik dan meningkat pada siklus III dengan perolehan skor 33 dengan kriteria
sangat baik. Dengan demikian keterampilan guru telah mencapai indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu keterampilan guru dalam
pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu
Multimedia meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 18 ≤ skor < 27,5
dengan kategori baik (B).
b. Model

Numbered

Head

Together

(NHT)

berbantu

multimedia

dapat

meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata
skor aktivitas siswa setiap siklusnya. Siklus I memperoleh rata-rata skor 15
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dengan kriteria cukup. Perolehan skor rata-rata meningkat pada siklus II menjadi
20,25 dengan kriteria baik dan pada siklus III perolehan rata-rata skor aktivitas
siswa menjadi 24,26 dengan kriteria baik. Dengan demikian aktivitas siswa telah
mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu aktivitas
siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 16 ≤ skor <
24,5 dengan kategori baik (B)
c. Model Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia meningkatkan hasil
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari data prasiklus dengan nilai rata-rata 55 dan
ketuntasan klasikal 35% meningkat pada siklus I menjadi rata-rata kelas 61,75
dengan ketuntasan klasikal 52,5%. Pada siklus II rata-rata kelas meningkat
menjadi 72,64 dengan ketuntasan klasikal 74,29%. Dan pada siklus III rata-rata
kelas meningkat menjadi 86,05 dengan ketuntasan klasikal mencapai 97,37%.
Dengan demikian hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasil yang
telah ditetapkan hasil belajar siswa secara klasikal ≥ 75% dan hasil belajar siswa
secara individual

63 dalam pembelajaran PKn melalui model Numbered Head

Together (NHT) berbantu Multimedia.

5.2. SARAN
Hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran PKn di SD. Dan saran yang dapat disampaikan peneliti bagi:
a.

Guru
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Penerapan model Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia
dapat meningkatkan berbagai keterampilan guru dalam mengajar serta meningkatkan
kreativitas dan memberikan wawasan pengetahuan serta pengalaman tentang
penggunaan model NHT. Pembelajaran yang digunakan lebih variatif dan inovatif.
Sehingga model Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia dapat
digunakan guru dalam proses pembelajaran mata pelajaran yang lain yang memiliki
materi yang hampir sama.
b.

Siswa
Penerapan model Numbered Head Together (NHT) berbantu multimedia

dapat meningkatkan

berbagai

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran,

meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa serta menumbuhkan karakter pada
siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan tidak hanyak menggantungkan diri pada siswa
yang lain karena model ini menuntut kesiapan siswa apabila guru memanggil nomor
kepala mereka untuk menyampaikan pendapat ataupun hasil diskusi. Sehingga siswa
akan lebih siap dalam menerima pembelajaran yang dilakukan guru.
c.

Sekolah
Penelitian melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu

multimedia hendaknya dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga model Numbered
Head Together (NHT) menjadi lebih baik dan dapat diterapkan di kelas yang lain
sehingga dapat pula meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang lain.
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Lampiran 1
KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PKn
MELALUI MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT)
BERBANTU MULTIMEDIA PADA SISWA KELAS V
SDN TAMBAKAJI 03 KOTA SEMARANG
No
1

Variabel
Keterampilan

Indikator

Sumber Data

Alat
Instrumen

1. Memulai kegiatan

1. Guru

guru kelas V

pembelajaran dan

2. Data

SDN

menyiapkan siswa untuk

Tambakaji 03

memasuki inti kegiatan

lapangan

Kota

(keterampilan membuka

3. Wawancara

Semarang

pelajaran)

4. dokumentasi

dalam

2. Mengkondisikan kelas

pembelajaran

sebelum pembelajaran

PKn dengan

dimulai dengan memberikan

menggunakan

motivasi (keterampilan

model

mengelola kelas)

Numbered

3. Menumbuhkan rasa ingin

Head Together

tahu siswa dengan

(NHT)

memberikan permasalahan

berbantu

(keterampilan bertanya)

Multimedia

4. Menggunakan variasi
metode atau model
pembelajaran (keterampilan
mengadakan variasi)
5. Mengajar kelompok dalam
menyelesaikan masalah
dengan berdiskusi kelompok
(keterampilan mengajar
kelompok kecil dan

dokumen

1. Lembar
observasi
2. Catatan
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perseorangan)
6. Membimbing tiap kelompok
(keterampilan memimpin
diskusi kelompok kecil)
7. Memberikan penjelaskan
berdasarkan hasil presentasi
siswa (keterampilan
menjelaskan)
8. Memberikan penguatan dan
menyimpulkan materi
(keterampilan memberikan
penguatan)
9. Menutup pembelajaran
dengan memberikan tugas
berkelanjutan (keterampilan
menutup pelajaran)
2

Aktivitas siswa 1. Kesiapan siswa mengikuti

1. Siswa

kelas V SDN

pembelajaran (emosional

2. Data

Tambakaji 03

activities)

Kota

2. Menanggapi apesepsi sesuai

Semarang

dengan materi (mental

dalam

activities)

pembelajaran
PKn melalui
model

3. Mendengarkan penjelasan
guru (listening activities)
4. Memperhatikan gambar, teks

Numbered

atau suara dari multimedia

Head Together

(visual activities)

(NHT)

5. Melakukan kegiatan

berbantu

menemukan jawaban melalui

Multimedia

media dan model yang
digunakan (motor activities)
6. Mengajukan pertanyaan dan

dokumen

1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan
3. Dokumentasi
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berdiskusi (oral activities)
7. Menuliskan hasil diskusi
kelompok (writing activities)
8. Melakukan refleksi terhadap
hasil pembelajaran. (oral
activities)
3

Hasil belajar
siswa kelas V
SDN
Tambakaji 03
Kota
Seamarang
dalam

1. Menyebutkan pengertian
keputusan bersama
2. Menjelaskan cara mengambil
keputusan bersama
3. Menjelaskan bentuk-bentuk
keputusan bersama
4. Mengidentifikasi contoh-

pembelajaran

contoh bentuk keputusan

PKn melalui

bersama

model

5. Menyebutkan perasaan yang

Numbered

harus dimiliki dalam

Head Together

pelaksanaan keputusan

(NHT)

bersama

berbantu
Multimedia

6. Menjelaskan sikap yang
harus dimiliki dalam
mematuhi keputusan bersama
7. Menceritakan pengalaman
dalam mematuhi keputusan
bersama

1. Siswa

1. Tes Tertulis

2. Data

2. Non tes

dokumen

3. Tes proses
(afektif dan
psikomotorik
)
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Lampiran 2
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
MELALUI
MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) BERBANTU
MULTIMEDIA
Langkah melalui model Numbered
Head Together berbantu
Multimedia (Kegiatan guru)
1. Guru mengucapkan salam
pembuka dan mengajak siswa

Indikator Keterampilan
Keterampilan Dasar

Guru dalam model

Mengajar Guru

Numbered Head Together
berbantu Multimedia

1. Keterampilan
bertanya

untuk berdoa bersama
2. Guru melakukan apresepsi

1. Memulai kegiatan
pembelajaran dan
menyiapkan siswa untuk

2. Keterampilan

memasuki inti kegiatan

dengan mengaitkan materi yang

memberi

(keterampilan membuka

akan diajarkan dengan materi

penguatan

pelajaran)

yang sebelumnya
3. Guru memberikan motivasi
belajar kepada siswa
4. Guru menyampaikan tujuan

3. Keterampilan
mengadakan

sebelum pembelajaran

variasi

dimulai dengan

pembelajaran, cakupan materi
dan kegiatan pembelajaran yang
akan dilaksanakan

2. Mengkondisikan kelas

memberikan motivasi
4. Keterampilan
menjelaskan

(keterampilan mengelola
kelas)

5. Guru bersama siswa bertanya
jawab tentang pemahaman awal

5. Keterampilan

3. Menumbuhkan rasa

siswa mengenai metari yang

membuka dan

ingin tahu siswa dengan

akan disampaikan (eksplorasi)

menutup

memberikan

6. Guru mengelompokkan siswa

pelajaran

permasalahan

kedalam beberapa kelompok
dan memberikan nomor kepada
setiap siswa (eksplorasi)
7. Guru menyajikan konsep/materi
dalam bentuk teks, gambar, baik

(keterampilan bertanya)
6. Keterampilan
membimbing

4. Menggunakan variasi

diskusi kelompok

metode atau model

kecil

pembelajaran
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Langkah melalui model Numbered
Head Together berbantu
Multimedia (Kegiatan guru)

Indikator Keterampilan
Keterampilan Dasar

Guru dalam model

Mengajar Guru

Numbered Head Together
berbantu Multimedia

diam atau bergerak dan grafis
8. Guru memberikan dan
mengajukan serangkaian

(keterampilan
7. Keterampilan
mengelola kelas

tugas/pertanyaan dan masing-

mengadakan variasi)
5. Mengajar kelompok
dalam menyelesaikan

masing kelompok

8. Keterampilan

mengerjakannya

mengajar

berdiskusi kelompok

9. Guru membimbing diskusi

kelompok kecil

(keterampilan mengajar

kelompok kecil setelah

dan perorangan

kelompok kecil dan

memberikan tugas/pertanyaan

masalah dengan

perseorangan)

10. Guru memanggil salah satu
nomor siswa dan nomor yang

6. Membimbing tiap

dipanggil keluar dari

kelompok (keterampilan

kelompoknya melaporkan atau

membimbing diskusi

menjelaskan hasil kerja sama

kelompok kecil)

mereka
11. Tanggapan dengan teman yang

7. Memberikan penjelaskan

lain, kemudian guru menunjuk

berdasarkan hasil

nomor yang lain

presentasi siswa

12. Guru bersama siswa
menyimpulkan materi

(keterampilan
menjelaskan)

pembelajaran yang telah
dilaksanakan sebagai refleksi
dari pembelajaran (konfirmasi)
13. Guru memberikan serangkaian
pertanyaan yang merupakan tes

8. Memberikan penguatan
dan menyimpulkan
materi (keterampilan
memberikan penguatan)

evaluasi untuk mengukur
tingkat pemahaman siswa atas
konsep atau materi yang

9. Menutup pembelajaran
dengan memberikan
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Langkah melalui model Numbered
Head Together berbantu
Multimedia (Kegiatan guru)
disampaikan
14. Guru memberikan tugas rumah
kepada siswa sebagai tindak
lanjut dari pembelajaran

Indikator Keterampilan
Keterampilan Dasar

Guru dalam model

Mengajar Guru

Numbered Head Together
berbantu Multimedia
tugas berkelanjutan
(keterampilan menutup
pelajaran)
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Lampiran 3
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
MELALUI MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT)
BERBANTU MULTIMEDIA
Langkah model Numbered
Head Together berbantu

Aktivitas Siswa

Indikator Aktivitas Siswa

Multimedia (Kegiatan Siswa)
1. Siswa menjawab salam

a.

Visual activities,

1. Kesiapan siswa mengikuti

pembuka yang diberikan

yang termasuk

pembelajaran (emosional

guru dan berdoa bersama

didalamnya

activities)

guru

misalnya,

2. Siswa menyimak tujuan

membaca,

2. Menanggapi apesepsi

pembelajaran, cakupan

memerhatikan

sesuai dengan materi

materi dan kegiatan

gambar

(mental activities)

pembelajaran yang akan

demonstrasi,

dilaksanakan yang

percobaan,

disampaikan guru

pekerjaan orang

3. Siswa menyimak apresepsi
dan motivasi yang diberikan

3. Mendengarkan penjelasan
guru (listening activities)

lain.
b.

guru

Oral activities,

4. Memperhatikan gambar,

seperti:

teks atau suara dari

4. Siswa bersama guru bertanya

menyatakan,

multimedia (visual

jawab tentang pemahaman

merumuskan,

activities)

awal siswa mengenai metari

bertanya, memberi

yang akan disampaikan

saran,

(eksplorasi)

mengeluarkan

menemukan jawaban

pendapat,

melalui media dan model

kelompok. Setiap siswa

mengadakan

yang digunakan (motor

dalam setiap kelompok

wawancara,

activities)

mendapat nomor (elaborasi)

diskusi, interupsi.

5. Siswa dibagi dalam

6. Siswa membaca,
menginterpretasikan dan

c.

Listening
activities, sebagai

5. Melakukan kegiatan

6. Mengajukan pertanyaan
dan berdiskusi (oral
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Langkah model Numbered
Head Together berbantu

Aktivitas Siswa

Indikator Aktivitas Siswa

Multimedia (Kegiatan Siswa)
menyerap konsep/materi

contoh

yang diberikan (eksplorasi)

mendengarkan:

7. Kelompok mendiskusikan

uraian,

activities)

7. Menuliskan hasil diskusi

jawaban yang benar dan

percakapan,

kelompok (writing

memastikan tiap anggota

diskusi, musik,

activities)

kelompok dapat

pidato.

mengerjakannya/mengetahui

d.

Writing activities,

8. Melakukan refleksi

jawabannya dengan baik

seperti misalnya

terhadap hasil

(elaborasi)

menulis cerita,

pembelajaran. (oral

karangan, laporan,

activities)

8. Siswa yang nomornya
dipanggil guru maju kedepan
kelas untuk menyampaikan

angket, menyalin.
e.

Motor activities,

jawaban diskusi

yang termasuk di

kelompoknya (elaborasi)

dalamnya antara

9. Jika jawaban atau respon dari

lain: melakukan

siswa benar, kemudian

percobaan,

dilanjutkan dengan materi

membuat

berikutnya. Jika jawaban atau

konstruksi, model

respon siswa salah, maka

mereparasi,

siswa harus mengulang

bermain, berkebun,

memahami konsep/materi

beternak.

tersebut secara keseluruhan

f.

Mental activities,

araupun pada bagian-bagian

sebagai contoh

tertentu saja (remidial)

misalnya:

(elaborasi)

menanggapi,

10. Kelompok lain memberikan

mengingat,

tanggapan kepada siswa yang

memecahkan soal,

maju kedepan kelas

menganalisis,

11. Siswa lain kembali maju

melihat hubungan,
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Langkah model Numbered
Head Together berbantu

Aktivitas Siswa

Multimedia (Kegiatan Siswa)
kedepan kelas apabila

mengambil

nomornya ditunjuk oleh guru

keputusan.

12. Siswa mengajukan

g.

Emosional

pertanyaan terkait materi

activites, seperti

yang belum diketahui

misalnya: menaruh

(konfirmasi)

minat, merasa

13. Siswa bersama guru

bosan, gembira,

menyimpulkan materi

bersemangat,

pembelajaran yang telah

bergairah, berani,

dilaksanakan sebagai refleksi

tenang, gugup.

dari pembelajaran
(konfirmasi)
14. Siswa mengerjakan
serangkaian pertanyaan yang
merupakan tes evaluasi untuk
mengukur tingkat
pemahaman siswa atas
konsep atau materi yang telah
disampaikan

Indikator Aktivitas Siswa
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Lampiran 4
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together berbantu
Multimedia
Siklus ...
Nama Sekolah Dasar

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: PKn

Pembelajaran

:

Hari/ Tanggal

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

Petunjuk

:

a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru dibawah
in!
b. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan apabila deskriptor
yang diamati tampak
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012 : 101)
No

Indikator

Deskriptor
1. Mengucapkan salam pembuka

1.

Memulai kegiatan
pembelajaran dan
menyiapkan siswa untuk
memasuki inti kegiatan

2.

Mengkondisikan kelas
sebelum pembelajaran
dimulai dengan
memberikan motivasi

2. Mengajak siwa untuk berdoa
bersama
3. Memberikan apersepsi
4. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
1. Mempersiapkan siswa
memasuki pembelajaran
2. Mempersiapkan sumber belajar
3. Mengecek kehadiran siswa
4. Memberikan motivasi

Cek (√)

Jumlah
skor
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3.

1. Bertanya tentang materi yang
lalu
2. Menarik perhatian siswa dengan
pertanyaan-pertanyaan yang
Menumbuhkan rasa ingin
berbeda-beda
tahu siswa dengan
3. Bertanya tentang pemahaman
memberikan permasalahan
awal siswa tentang materi yang
akan disampaikan
4. Mengajukan pertanyaan kepada
tiap-tiap kelompok
1. Menerapkan sintaks model
Numbered Head Together

4.

5.

6.

7.

2. Menyiapkan multimedia yang
akan digunakan
3. Menggunakan multimedia
sesuai dengan materi pelajaran
4. Mengkombinasikan media dan
model secara bersamaan
1. Mengelompokkan siswa
kedalam beberapa kelompok
2. Memberikan nomor kepada
setiap siswa pada tiap-tiap
Mengajar kelompok dalam
kelompok
menyelesaikan masalah
3. Memanggil salah satu nomor
dengan berdiskusi
siswa untuk menyampaikan
kelompok
hasil diskusi
4. Berkeliling membantu siswa
menyelesaikan permasalahan
dalam diskusi kelompok
1. Menyampaikan petunjuk
menyelesaikan Lembar Kerja
Siswa (LKS) yang diberikan
2. Membimbing tiap kelompok
melalui multimedia
Membimbing tiap
3. Membimbing dalam
kelompok
menemukan jawaban dari
Lembar Kerja Siswa (LKS)
yang diberikan
4. Memberi kesempatan tiap
kelompok untuk bertanya
1. Memberikan penjelasan tentang
hasil diskusi yang
Memberikan penjelaskan
dipresentasikan
berdasarkan hasil
presentasi siswa
2. Memberikan penguatan untuk
hasil presentasi
Menggunakan variasi
metode atau model
pembelajaran
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8.

Memberikan penguatan
dan menyimpulkan materi
pembelajaran

9.

Menutup pembelajaran
dengan memberikan tugas
berkelanjutan

3. Menanyakan kesulitan yang
dialami siswa setelah
mempresentasikan hasil diskusi
4. Memberikan nilai yang sesuai
untuk hasil presentasi
1. Memberikan pujian kepada
siswa yang menjawab dengan
benar
2. Memberikan reward kepada
kelompok terbaik
3. Menyimpulkan materi
pembelajaran
4. Memberikan penguatan secara
langsung dan segera
1. Menyimpulkan materi
pembelajaran bersama dengan
siswa
2. Melakukan refleksi
3. Memberikan evaluasi
4. Memberikan umpan balik

Jumlah Skor
skor terendah (R) = 0
skor tertinggi (T) = 36
n = (36 - 0)+1 = 37
Letak K1 = (n+1) = (37+1)
= 9,5 jadi nilai K1 adalah 8,5
Letak K2 =

(n+1) =

(37+1)

= 19 jadi nilai K2 adalah 18
Letak K3 = (n+1) = (37+1)
= 28,5 jadi nilai K3 adalah 27,5
Letak K4 = T = 36
Perskoran :
Skor yang diperoleh

Kriteria

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik (A)

18 ≤ skor < 27,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 18

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Semarang, .......................
Kolaborator
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Lampiran 5
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together berbantu
Multimedia
Siklus ....
Nama Sekolah Dasar

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: PKn

Pembelajaran

:

Hari/ Tanggal

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

Petunjuk

:

a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru
dibawah in!
b. Berilah tanda cheek (√) pada kolom yang telah disediakan apabila
deskriptor yang diamati tampak
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012 : 101)
No

Indikator

1.

Kesiapan siswa mengikuti
pembelajaran

2

Menanggapi apersepsi
sesuai dengan materi

Deskriptor
1. Berbaris di depan kelas
2. Menempati tempat duduk
masing-masing
3. Mengeluarkan alat tulis
4. Menjawab salam dan berdoa
bersama guru
1. Mengangkat tangan untuk
bertanya atau menjawab
pertanyaan yang diberikan guru
2. Menanggapi tujuan pembelajaran
dan motivasi yang diberikan guru

cek (√)

Jumlah
skor
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3. Menjawab pertanyaan awal
tentang materi yang ada dibahas
4. Mengeluarkan pendapat
3

4.

Mendengarkan penjelasan
guru

Memperhatikan gambar,
teks atau suara dari
multimedia

5

Melakukan kegiatan
menemukan jawaban
melalui media dan model
yang digunakan

6

Mengajukan pertanyaan
dan berdiskusi

7

Menuliskan hasil diskusi
kelompok

1. Sikap duduk baik
2. Mendengarkan penjelasan guru
tentang materi
3. Menyalin tulisan yang ada di
tayangan multimedia
4. Dapat menjawab pertanyaan
berdasarkan penjelasan guru
1. Melihat penayangan multimedia
yang diberikan guru
2. Mendengarkan penjelaskan guru
dengan multimedia
3. Menjawab pertanyaan guru sesuai
materi dari multimedia
4. Menggunakan semua indera
untuk mengamati multimedia
1. Berkelompok dan setiap siswa
dalam kelompok mendapatkan
nomor kepala
2. Nomor yang dipanggil maju
kedepan kelas
3. Mengerjakan Lembar Kerja
Siswa (LKS) yang diberikan guru
4. Menjawab soal dalam Lembar
Kerja Siswa (LKS) secara jelas
sesuai dengan materi
1. Mempresentasikan hasil diskusi
sesuai nomor yang dipanggil guru
2. Mempresentasikan hasil diskusi
dengan kalimat yang baik sesuai
dengan EYD bahasa indonesia
3. Mengajukan pendapat dalam
diskusi secara jelas dan mudah
dipahami
4. Menanggapi pertanyaan dan
pendapat kelompok lain
1. Berdiskusi dalam kelompok
2. Masing-masing anggota
kelompok aktif
3. Berdiskusi dengan tertib
4. Mencatat hasil diskusi
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8

Melakukan refleksi
terhadap hasil
pembelajaran

1. Menyimpulkan hasil
pembelajaran bersama dengan
guru
2. Bertanya lebih lanjut tentang
materi yang dibahas
3. Bertanya menggunakan kalimat
yang baik dan benar
4. Mengerjakan soal evaluasi
Jumlah Skor
skor terendah (R) = 0
skor tertinggi (T) = 32
n = (32 - 0)+1
= 33
Letak K1 = (n+1) = (33+1)
= 8,5 jadi nilai K1 adalah 7,5
Letak K2 =

(n+1) =

(33+1)

= 17 jadi nilai K2 adalah 16
Letak K3 = (n+1) = (33+1)
= 25,5 jadi nilai K3 adalah 24,5
Letak K4 = T = 32
Perskoran :
Skor yang diperoleh

Kriteria

24,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik (A)

16 ≤ skor < 24,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 16

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Semarang,.................
Observer
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Lampiran 6
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran PKn melalui Model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia
SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
Siklus ...
Nama Sekolah Dasar

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Pembelajaran

:

Subjek Pengamatan

:

Petunjuk

: Amati dan catatlah setiap kejadian yang
dialami saat kegiatan pembelajaran.

………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
...................……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..........................
..............................................................................................................................
................................…………………………………………………………......
Semarang, ...........................
Kolaborator
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Lampiran 7
Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Guru
Pembelajaran PKn melalui Model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia
Siklus .......................
Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Kota Semarang

Hari/ Tanggal

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

Kelas/ Semester

: V/ 2

Pembelajaran

:

Petunjuk : Jawablah pertanyaan dibawah ini secara lisan!
1. Bagaimana pendapat anda tentang proses pembelajaran dengan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban:..............................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Apakah model Numbered Head Together (NHT) cocok dengan multimedia
yang digunakan?
Jawaban:..............................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Apakah kelebihan pembelajaran dengn model Numbered Head Together
(NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban:..............................................................................................................
.............................................................................................................................
4. Apakah kekurangan pembelajaran dengan model Numbered Head Together
(NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban:..............................................................................................................
.............................................................................................................................
5. Apakah perbedaan yang terjadi pada hasil belajar setelah penggunaan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban:..............................................................................................................
............................................................................................................................
Semarang, ...........................
Kolaborator

LAMPIRAN PERANGKAT
PEMBELAJARAN
1. Siklus I
2. Siklus II
3. Siklus III
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Lampiran 8

RENCANA
PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus I

236

PENGGALAN SILABUS
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/ Semester

:V/2

Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
4.1 Mengenal
bentukbentuk
keputusa
n bersana

Materi
Pokok
Pengertian
keputusan
bersana
Cara
mengambil
keputusan
bersama

: 4. Menghargai keputusan bersama
Kegiatan Belajar

Indikator

Penilaian

1. Siswa dibagi dalam
kelompok.
Setiap
siswa dalam setiap
kelompok mendapat
nomor
2. Guru
memberikan
tugas dan masingmasing
kelompok
mengerjakannya
3. Kelompok
mendiskusikan
jawaban yang benar
dan memastikan tiap
anggota
kelompok
dapat
mengerjakannya/meng

4.1.1 Menyebutkan
pengertian
keputusan bersama
4.1.2 Menjelaskan cara
mengambil
keputusan
bersama
4.1.3Mengelompokkan
bentuk keputusan
bersama
berdasarkan cara
mengambil
keputusan
4.1.4 Menunjukkan sikap
berdasarkan cara
mengambil

1. Prosedur Tes
Tes dalam
proses: keaktifan
siswa dalam
pembelajaran
berlangsung
2. Jenis Tes
a. Tes lisan : tanya
jawab
b. Tes tertulis :
lembar kerja
siswa, lembar
evaluasi
3. Bentuk Tes
Pilihan ganda
dan isian singkat

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
2 x 35 1. Model Numbered
menit
Head Together
(1
x
(NHT)
pertem 2. Sulhan, Najib
uan)
dkk.2008.Mari
Belajar Pendidikan
Kewarganegaraan
untuk SD/MI Kelas
V.Jakarta:Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional
(halaman 99)
3. Rikayani dan
Endang
Abdullah.2009.Pendi
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etahui
jawabannya
dengan baik
4. Guru memanggil salah
satu nomor siswa dan
nomor yang dipanggil
keluar
dari
kelompoknya
melaporkan
atau
menjelaskan
hasil
kerja sama mereka

keputusan bersama

5. Tanggapan
dengan
teman
yang lain,
kemudian
guru
menunjuk nomor yang
lain
6. Kesimpulan

Karakter yang diharapkan: Kerjasama, tanggung jawab, percaya diri

4. Instrumen Tes
a. Lembar kerja
siswa (terlampir)
b. Lembar soal tes
evaluasi
(terlampir)
c. Lembar
pengamatan
sikap (terlampir)

dikan
Kewarganegaraan :
Untuk Sekolah
Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah
kelas 5.Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional
(halaman 76)
4. Al Hakim, Suparlan
dkk.2009.Pendidikan
Kewarganengaraan
5: Untuk Sekolah
Dasar Kelas 5.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional
(halaman 64-66)
5. Standar isi
6. Standar proses
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan : SDN Tambakaji 03
Kelas / Semester

: V / II

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI
4. Menghargai keputusan bersama

B. KOMPETENSI DASAR
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersana

C. INDIKATOR
4.1.1 Menyebutkan pengertian keputusan bersama
4.1.2 Menjelaskan cara mengambil keputusan bersama
4.1.3 Mengelompokkan bentuk keputusan bersama berdasarkan cara
mengambil keputusan
4.1.4 Menunjukkan sikap berdasarkan cara mengambil keputusan bersama
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui pengamatan tayangan slide powerpoint multimedia mengenai
pengertian keputusan bersama siswa dapat menyebutkan pengertian
keputusan bersama dengan benar
2. Melalui

pengamatan

multimedia

siswa dapat

menjelaskan cara

mengambil keputusan bersama dengan benar
3. Melalui pengamatan multimedia siswa dapat mengelompokkan bentukbentuk keuputsan bersama bersadarkan cara mengambil keputusan
dengan benar
4. Dengan memerankan peran siswa dapat menunjukkan sikap berdasarkan
cara mengambil keputusan bersama dengan percaya diri
Karakter yang diharapkan:
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Kerjasama, tanggung jawab, percaya diri

E. MATERI POKOK
Pengertian keputusan bersama dan cara mengambil keputusan bersama
(terlampir)

F. ALOKASI WAKTU
2 x 35 menit (1 x pertemuan)

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN
1. Diskusi kelompok
2. Tanya jawab
3. Ceramah
4. Bermain Peran (Role Playing)
5. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Kegiatan awal (± 10 menit)
1. Guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa
bersama
2. Siswa menjawab salam pembuka yang diberikan guru dan berdoa
bersama guru
3. Guru melakukan apresepsi dengan mengaitkan materi pengertian
keputusan bersama dengan materi yang sebelumnya
Pramuka merupakan salah satu contoh organisasi. Lalu kegiatan apa
yang dilakukan dalam organisasi?
4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa
5. Siswa menyimak apresepsi dan motivasi yang diberikan guru
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan
kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
7. Siswa menyimak tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disampaikan guru
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8. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang pemahaman awal siswa
mengenai materi pengertian keputusan bersama (eksplorasi)
b. Kegiatan inti (± 45 menit)
1. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor (elaborasi)
2. Guru menyajikan materi pengertian keputusan bersama dalam bentuk
teks, gambar, baik diam atau bergerak dan grafis dalam power point.
3. Siswa membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep/materi
tentang pengertian keputusan bersama (eksplorasi)
4. Guru memberikan dan mengajukan serangkaian tugas/pertanyaan
tentang pengertian keputusan bersama dan masing-masing kelompok
mengerjakannya
5. Kelompok

mendiskusikan

jawaban

tentang

materi

pengertian

keputusan bersama yang benar dan memastikan tiap anggota
kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan
baik (elaborasi)
6. Guru membimbing diskusi kelompok kecil setelah memberikan
tugas/pertanyaan
7. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil
keluar dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja
sama mereka
8. Siswa yang nomornya dipanggil guru maju kedepan kelas untuk
menyampaikan jawaban diskusi kelompoknya (elaborasi)
9. Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor
yang lain
10. Siswa lain kembali maju kedepan kelas apabila nomornya ditunjuk
oleh guru
11. Jika jawaban atau respon dari siswa benar, kemudian dilanjutkan
dengan materi berikutnya. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka
siswa harus mengulang memahami konsep/materi tersebut secara
keseluruhan araupun pada bagian-bagian tertentu saja (remidial)
(elaborasi)
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c. Kegiatan penutup (± 15 menit)
1. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi pengertian keputusan
bersama yang belum diketahui (konfirmasi)
2. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pengertian keputusan
bersama yang telah dilaksanakan sebagai refleksi dari pembelajaran
(konfirmasi)
3. Guru memberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes
evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau
materi pengertian keputusan bersama
4. Siswa mengerjakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes
evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau
materi pengertian keputusan bersama
5. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut
dari pembelajaran

I. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
a. Media Pembelajaran:
1. LCD
2. Laptop
3. Slide powerpoint
4. Speaker
b. Sumber belajar:
1. Model Numbered Head Together (NHT)
2. Sulhan, Najib dkk.2008.Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan
untuk

SD/MI

Kelas

V.Jakarta:Pusat

Perbukuan,

Departemen

Pendidikan Nasional (halaman 99)
3. Rikayani dan Endang Abdullah.2009.Pendidikan Kewarganegaraan :
Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah kelas 5.Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional (halaman 76)
4. Al Hakim, Suparlan dkk.2009.Pendidikan Kewarganengaraan 5:
Untuk Sekolah Dasar Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional (halaman 64-66)
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5. Standar isi
6. Standar proses

J. PENILAIAN
1. Prosedur Tes
Tes dalam proses: keaktifan siswa dalam pembelajaran berlangsung
2. Jenis Tes
a. Tes lisan

: tanya jawab

b. Tes tertulis

: lembar kerja siswa, lembar evaluasi

3. Bentuk Tes
Pilihan ganda dan isian singkat
4. Instrumen Tes
a. Lembar kerja siswa (terlampir)
b. Lembar soal tes evaluasi (terlampir)
c. Lembar pengamatan sikap (terlampir)

Semarang, 16 Maret 2015
Kolaborator

Peneliti

Suhartati, S.Pd.

Dwi Noorcahyani

NIP. 19710702 2006 042015

NIM. 1401411550
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Materi Ajar
Mata Pelajaran

: PKn

Pembelajaran

:1

A. Pengertian Keputusan Bersama
Keputusan adalah segala putusan yang telah ditetapkan dan disetujui.
Sebuah keputusan bisa dibedakan menjadi dua yaitu keputusan pribadi dan
keputusan bersama. Keputusan pribadi adalah keputusan yang dibuat sendiri
dan untuk kepentingan diri sendiri. Keputusan pribadi hanya berlaku untuk
diri sendiri. Keputusan bersama adalah segala sesuatu yang telah disepakati
bersama untuk dijalankan bersama. Keputusan bersama dibuat jika keputusan
tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak. Hasil keputusan bersama
menjadi tanggung jawab bersama. Jika tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi
yang sudah disahkan bersama juga.
Keputusan bersama dihasilkan melalui cara-cara umum yang dikenal
masyarakat. Keputusan bersama itu merupakan ketentuan, ketetapan serta
penyelesaian yang dilakukan wakil masyarakat atau sekelompok orang
mengenai sesuatu hal. Keputusan bersama dibuat agar tidak terjadi
perselisihan atau perdebatan berkepanjangan di dalam menyelesaikan
perbedaan pendapat. Semua pihak ketika menghasilkankeputusan bersama
harus mematuhi apa yang tertera sebagai kesepakatan bersama tersebut. Hal
itu mengikat semua pihak. Pengambilan keputusan bersama berbeda dengan
pengambilan keputusan pribadi atau perorangan. Karena melibatkan banyak
orang, dengan banyak kepentingan pula.Dalam demokrasi Pancasila, azas
musyawarah untuk mufakat dan semangat kekeluargaanlah yang menjadi
dasar pengambilan keputusan bersama.

Jika sudah terbiasa memutuskan

sesuatu bersama-sama demi kepentingan dan kebaikan semua pihak, niscaya
tidak ada lagi peperangan atau konflik yang menimbulkan perpecahan dalam
tatanan masyarakat. Di dalam proses pengambilan keputusan bersama itu,
setiap pihak diharapkan memiliki sifat terbuka untuk menerima masukan dan
kritik dari pihak lain, bertenggang rasa atau tidak egois, tidak ingin
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memaksakan pendapatnya atau mau menang sendiri, dan menyampaikan ideidenya dengan sopan dan berperilaku santun, serta selalu menghormati semua
pihak.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermusyawarah yaitu sebagai
berikut.
a. Saling memahami dan menghargai pendapat orang lain.
b. Saling memahami apa yang sedang dimusyawarahkan untuk diambil
keputusan.
c. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.
d. Menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, maupun saran.
e. Tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan.
f. Menerima bahwa keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang
terbaik.
g. Keputusan yang sudah diambil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. Cara Mengambil Keputusan Bersama
Pengambilan keputusan bersama dilakukan dengan tujuan agar dapat
memenuhi kepentingan dan keinginan bersama. Pengambilan keputusan
bersama akan mudah dilakukan jika orang-orang yang terlibat dalam
musyawarah mempunyai kepentingan dan keinginan yang sama. Ada tiga cara
yang bisa dilakukan untuk mengambil keputusan bersama, yaitu dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan cara pemungutan suara
terbanyak dan aklamasi
a. Musyawarah Mufakat
Musyawarah diartikan sebagai pembahasan untuk menyatukan pendapat
dalam penyelesaian suatu masalah bersama. Musyawarah dilaksanakan
dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur agar diperoleh
hasil keputusan bersama yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan
berdasarkan

kebulatan

pendapat

sebagai

hasil

musyawarah.

Untuk

memmahami lebih mendalam mengenai pengambilan keputusan dengan
musyawarah mufakat, Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah bentuk
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pengambilan keputusan bersama yang paling baik. Sebab dengan musyawarah
mufakat berarti semua orang yang terlibat dalam musyawarah menyatakan
setuju terhadap keputusan yang diambil bersama. Persetujuan yang dicapai
dalam pengambilan keputusan bersama tentunya tidak dicapai dengan mudah.
Biasanya keputusan bersama dengan cara musyawarah mufakat itu dicapai
setelah terjadi perdebatan yang cukup lama. Dalam perdebatan itu setiap
peserta dalam rapat atau pertemuan mengemukakan pendapat disertai
alasannya. Jika dalam pertemuan terdapat perbedaan pendapat, maka mereka
akan bermusyawarah mencari pemecahannya sehingga bisa mencapai
mufakat. Agar dalam bermusyawarah dapat mencapai mufakat dengan baik,
ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh peserta musyawarah.
1. Setiap orang diberi hak dan kebebasan yang sama untuk menyampaikan
pendapat dalam musyawarah. Prinsip ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal
28 yang menjamin setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran baik
secara lisan maupun tulisan.
2. Pendapat yang disampaikan oleh setiap peserta dalam musyawarah harus
disertai dengan alasan yang masuk akal.
3. Pendapat harus disampaikan dengan niat yang baik untuk memenuhi
kepentingan bersama.
4. Penyampaian pendapat juga harus dilakukan dengan sopan dan penuh
kerendahan hati.
5. Dalam musyawarah lebih menonjolkan persamaan daripada perbedaan dari
pendapat yang ada, sehingga akan mudah mencapai kesepakatan bersama.
b. Pemungutan Suara Terbanyak
Bentuk keputusan bersama yang kedua adalah keputusan bersama
berdasarkan suara terbanyak. Cara pengambilan keputusan berdasarkan suara
terbanyak akan dilakukan, apabila cara pengambilan keputusan dengan cara
musyawarah tidak dapat mencapai mufakat. Bisa terjadi dalam pengambilan
keputusan dengan cara musyawarah tidak mencapai mufakat. Karena para
peserta musyawarah setuju untuk mengambil keputusan bersama dengan cara
pengambilan suara terbanyak Dalam proses pemungutan suara, bisa dilakukan
dengan beberapa cara, yaitu:
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1. Mengacungkan tangan.
2. Berdiri dari tempat duduk.
3. Berpindah tempat sesuai dengan pilihan.
4. Menuliskan pilihan di atas kertas kemudian dikumpulkan.
Dalam pengambilan keputusan, baik secara musyawarah maupun voting ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:
a. harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi;
b. harus menghargai perbedaan pendapat;
c. mau menerima kritik, usul, dan saran dengan sikap penuh lapang dada;
d. tidak memaksakan kehendak; dan
e. mau menerima hasil keputusan serta mau melaksanakannya dengan penuh
tanggung jawab.
c. Aklamasi
Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota
kelompok. Pernyataan setuju dilakukan tanpa pemungutan suara. Aklamasi
terjadi karena adanya pendapat yang dikehendakis emua anggota kelompok.
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Media Pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI
4. Menghargai keputusan bersama
KOMPETENSI DASAR
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersana
Media Pembelajaran
1) LCD, 2) Speaker, 3) Laptop 4) Slide Powerpoint

1) LCD

2) Speaker

3) Laptop
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4) Slide Powerpoint

Slide 1

Slide 2

Slide 4

Slide 3

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12
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Slide 13

Slide 16

Slide 14

Slide 17

Slide 19

Slide 20

Slide 22

Slide 23

Slide 15

Slide 18

Slide 21
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
Siklus I
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester : V/2
Hari/Tanggal

:

Mata Pelajaran : PKn
Nama Kelompok

:

Nama Anggota

:

1.
2.
3.
4.
5.
Bacalah dengan cermat cerita tentang keputusan bersama dibawah ini!
Kemudian diskusikan jawaban pertanyaan dibawah ini dengan teman satu
kelompok kalian!
Toto dan Kelana siswa kelas V. Mereka bermain di halaman sekolah karena
sedang jam istirahat. Mereka bermain sambil bercakap-cakap. Toto berkata
kepada Kelana, “ Kelana, bagaimana kalau sesudah istirahat ini kita membolos
saja?”. Kelana menjawab dengan ragu-ragu, “Bagaimana ya, tapi kan tujuan kita
bersekolah itu untuk belajar, bukan untuk membolos.” Toto membujuk Kelana,
“Ayolah Kelana, setelah membolos nanti kita bisa bermain-main.” Akhirnya
Kelana menjawab, “Tidak aku tidak mau membolos karena itu akan merugikan
diri sendiri. Lebih baik kamu juga jangan membolos. Kalau membolos kamu akan
rugi karena tertinggal pelajaran.” “Iya juga, kamu bertul Kelana.” Bel berbunyi.
Toto dan Kelana masuk kelas. Mereka mengikuti pelajaran dengan tertib.
Pertanyaan:
1. Carilah bentuk keputusan pribadi di cerita di atas!
2. Carilah bentuk keputusan bersama dari cerita di atas!
3. Setujukah kalian dengan ajakan Toto? Berikan alasanya!
4. Setujukah kalian dengan sikap Kelana? Berikan alasannya!
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KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN LKS
No.
1

Jawaban
Bentuk keputusan pribadi di cerita diatas adalah
a. Toto yang mengajak Kelana untuk membolos
setelah istirahat selesai untuk bermain-main.
b. Kelana menolak ajakan Toto untuk
membolos pelajaran setelah istirahat
2.
Bentuk keputusan bersama dicerita di atas adalah
Toto dan Kelana memutuskan untuk tidak
membolos setelah istirahat karena membolos
hanya merugikan diri sendiri
3.
Tidak, karena membolos merugikan diri sendiri
dengan tertinggal pelajaran
4.
Ya, karena yang dikatakan Kelana benar dengan
membolos akan tertinggal pelajaran
Jumlah Skor
Nilai

= (Skor perolehan: skor total) x 100
= (20:20)x 100
= 100

Skor
5

5

5
5
20
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KISI-KISI PENULISAN SOAL
Satuan Pendidikan

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan)

Standar Kompetensi

:

4. Menghargai keputusan bersama
No
1.

Kompetensi Dasar
4.1 Mengenal
bentuk-bentuk
keputusan
bersana

Indikator
4.1.1 Menyebutkan
pengertian
keputusan
bersama
4.1.2 Menjelaskan cara
mengambil
keputusan
bersama

4.1.3 Mengelompokkan
bentuk keputusan
bersama
berdasarkan cara
mengambil
keputusan

Kognitif

Bentuk soal

C1

Pilihan ganda
Isian singkat
Pilihan ganda

C2
C1

Ranah/Nomor Soal
Nomor
Tingkat
soal
kesulitan
1,2,3
Mudah
1,2
Mudah
4,5
Sedang

C3

Pilihan ganda
Isian singkat
Pilihan ganda
Isian singkat
Pilihan ganda

6
1
8,9
4,5
10

Mudah
Mudah
Sedang
Sedang
Sulit

C1

Pilihan ganda

7

Mudah

C2

Psikomotorik

Afektif

Unjuk Kerja

Penilaian
sikap
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SOAL EVALUASI
Siklus I
Nama/No. Absen :
A. Pilihan jawaban dibawah ini dengan benar!
1. Keputusan adalah ...
a. Segala putusan yang telah ditetapkan dan disetujui
b. Putusan yang dibuat sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri
c. Segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan
bersama
d. Segala sesuatu yang dihasilkan melalui cara-cara umum yang dikenal
di masyarakat
2. Segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama
disebut ...
a. keputusan

c. keputusan bersama

b. keputusan pribadi

d. musyawarah mufakat

3. Yang menjadi dasar pengambilan keputusan bersama di Indonesia adalah
...
a. kepentingan bersama diatas kepenting pribadi
b. asas kekeluargaan dan asas kebersamaan
c. kesepakatan dari semua pihak yang terkait dalam musyawarah
d. asas musyawarah untuk mufakat dan semangat kekeluargaan
4. Beda keputusan pribadi dengan keputusan bersama adalah ...
a. keputusan pribadi ditentukan oleh perorangan, keputusan bersama
dilakukan bersama-sama
b. keputusan pribadi hanya berlalu untuk diri sendiri, keputusan bersama
menjadi tanggung jawab bersama
c. tidak ada perbedaan antara keputusan pribadi dan keputusan bersama
d. keputusan pribadi dan keputusan bersama hanya berbeda dicara
mengambil keputusannya
5. Keputusan bersama dibuat agar ...
a. terjadi perselisihan dalam pengambilan keputusan bersama
b. menghasilkan keputusan yang tidak harus dipatuhi oleh semua pihak
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c. melalui cara-cara umum yang dikenal masyarakat sehingga masyarakat
tidak terbebani dengan hasil keputusan
d. tidak terjadi perselisihan atau perdebatan berkepanjangan di dalam
menyelesaikan perbedaan pendapat
6. Didalam proses pengambilan keputusan bersama semua pihak harus
memiliki sifat ...
a. tolong menolong

c. terbuka menerima masukan dan tidak

egois
b. memaksakan kehendak pribadi

d. sopan dan egois

7. Ada dua cara mengambil keputusan bersama yaitu .... dan ....
a. musyawarah mufakat dan rembuk desa
b. musyawarah mufakat dan pemungutan suara terbanyak
c. musyawarah mufakat dan pencoblosan
d. musyawarah mufakat dan diskusi
8. Pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian suatu
masalah bersama disebut ...
a. Musyawarah

c. Musyawarah mufakat

b. Mufakat

d. pemungutan suara terbanyak

9. Jika dalam pertemuan terdapat perbedaan pendapat maka ....
a. diselesaikan sesuai kepentingan pribadi
b. diselesaikan melalui pengambilan keputusan bersama
c. menyerahkan kepada ketua pertemuan
d. membiarkan orang yang memiliki perbedaan pendapat menyelesaikan
masalahnya sendiri
10. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan
keputusan bersama kecuali ...
a. harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi
b. harus menghargai perbedaan pendapat
c. mau menerima kritik, usul, dan saran dengan sikap penuh tolong
menolong
d. tidak memaksakan kehendak
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B. Isian titik-titik dibawha ini dengan benar!
1. Keputusan bersama adalah ....
2. Keputusan bersama merupakan ketetapan yang harus ditaati oleh semua
pihak karena ...
3. Pengambilan keputusan bersama akan mudah dilakukan jika orang-orang
yang terlibat dalam musyawarah ...
4. Biasanya keputusan bersama dengan cara musyawarah mufakat itu dicapai
setelah ....
5. Cara yang dilakukan dalam proses pemungutan suara antara lain .....
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KUNCI JAWABAN
SOAL EVALUASI
Siklus I
A. Pilihan Ganda
1. A

6. C

2. C

7. B

3. D

8. A

4. B

9. B

5. D

10. C

B. Isian Singkat
1. segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama
2. karena keputusan bersama merupakan kesepakatan semua pihak
3. mempunyai kepentingan dan keinginan yang sama
4. perdebatan yang cukup lama
5. Cara yang dilakukan dalam proses pemungutan suara :
a. Mengacungkan tangan.
b. Berdiri dari tempat duduk.
c. Berpindah tempat sesuai dengan pilihan.
d. Menuliskan pilihan di atas kertas kemudian dikumpulkan.
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PEDOMAN PENILAIAN
SOAL EVALUASI
A. Pilihan Ganda

Skor maksimal : 100
B. Isian Singkat

No.
1.

Jawaban
segala sesuatu yang telah disepakati bersama
untuk dijalankan bersama
2.
karena keputusan bersama merupakan
kesepakatan semua pihak
3.
mempunyai kepentingan dan keinginan yang
sama
4.
perdebatan yang cukup lama
5.
a. Mengacungkan tangan.
b. Berdiri dari tempat duduk.
c. Berpindah tempat sesuai dengan pilihan.
d. Menuliskan pilihan di atas kertas kemudian
dikumpulkan
Jumlah Skor maksimal
Total Skor

=
=
= 100

Skor Maksimal adalah 100

Skor
10
10
10
10
60

100
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LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF SISWA
Pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu
Multimedia
Siklus I
Nama Siswa

:

No. Absen

:

Kelas

:V

Hari/ Tanggal

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

Petunjuk

:

a.

Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru
dibawah in!

b.

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan apabila
deskriptor yang diamati tampak

c.

Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012 : 101)

No

1.

Indikator

Kerjasama

Deskriptor
1. Berdisuki dengan anggota
kelompok saat mengerjakan tugas
yang diberikan guru
2. Berpartisipasi aktif dalam
kelompok diskusi
3. Menyampaikan pendapat dan
mengahargai pendapat anggota
kelompok
4. Membantu teman satu kelompok
mengerjakan soal yang diberikan
guru

2

Tanggung Jawab

1. Menyelesaikan tugas yang
diberikan tepat waktu
2. Berani mengajukan pendapat
dengan alasan yang logis

Jumlah
Cek (√)

skor
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3. Mendengarkan penjelasan yang
diberikan guru dengan sungguhsungguh
4. Mementingkan kepentingan
kelompok dibandingkan
kepentingan pribadi saat
berkelompok

3

Percaya Diri

1. Mengemukakan pendapat tanpa
ragu-ragu
2. Menjawab pertanyaan yang
diberikan guru dengan sungguhsungguh
3. Tidak canggung atau kaku dalam
bertindak didalam kelas
4. Mampu menyampaikan hasil
diskusi kelompok didepan kelas
Jumlah Skor

Jumlah skor = …………………… Kriteria……………………..
skor terendah (R) = 0
skor tertinggi (T) = 12
Perskoran:
Skor yang diperoleh

Kriteria

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat Baik (A)

6 ≤ skor < 9,5

Baik (B)

2,5 ≤ skor < 6

Cukup (C)

0 ≤ skor < 2,5

Kurang (D)
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Lampiran 9

RENCANA
PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus II
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PENGGALAN SILABUS
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/ Semester

:V/2

Standar Kompetensi : 4. Menghargai keputusan bersama
Kompetensi
Dasar
4.1 Mengenal
bentukbentuk
keputusa
n
bersama

Materi
Pokok
Bentukbentuk
keputusan
bersama
dan
contohcontoh
keputusan
bersama

Kegiatan Belajar

Indikator

1. Siswa
dibagi
dalam 4.1.5 Menjelaskan
kelompok. Setiap siswa
bentuk-bentuk
dalam
setiap
kelompok
keputusan
mendapat nomor
bersama
2. Guru memberikan tugas dan
masing-masing
kelompok 4.1.6
Mengidentifika
mengerjakannya
si contoh3. Kelompok
mendiskusikan
jawaban yang benar dan
contoh bentuk
memastikan tiap anggota
keputusan
kelompok
dapat
bersama
mengerjakannya/mengetahui
4.1.7 Menganalisi
jawabannya dengan baik
bentuk
4. Guru memanggil salah satu
keputusan
nomor siswa dan nomor yang
bersama
dipanggil
keluar
dari
kelompoknya
melaporkan
atau menjelaskan hasil kerja
sama mereka

Penilaian
1. Prosedur Tes
Tes dalam
proses:
keaktifan
siswa dalam
pembelajaran
berlangsung
2. Jenis Tes
c. Tes lisan :
tanya jawab
d. Tes tertulis :
lembar kerja
siswa, lembar
evaluasi
3. Bentuk Tes
Pilihan ganda

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
2 x 35 1. Model Numbered
menit (1 x
Head Together (NHT)
pertemuan 2. Sulhan, Najib
)
dkk.2008.Mari
Belajar Pendidikan
Kewarganegaraan
untuk SD/MI Kelas
V.Jakarta:Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional
(halaman 70)
3. Sutedjo
dkk.2009.Terampil
dan Cerdas Belajar
Pendidikan
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5. Tanggapan dengan teman
yang lain, kemudian guru
menunjuk nomor yang lain
6. Kesimpulan

4.
d.

e.

f.

Karakter yang diharapkan: Kerjasama, tanggung jawab, percaya diri

dan isian
singkat
Instrumen Tes
Lembar kerja
siswa
(terlampir)
Lembar soal
tes evaluasi
(terlampir)
Lembar
pengamatan
sikap
(terlampir)

Kewarganegaraan:
Untuk SD/MI Kelas V.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional
(halaman 83)
4. Winarno dan Mike
Kusumawati.2009.Pe
ndidikan
Kewarganegaraan 1:
Untuk Sekolah Dasar
dan Madrasah
Ibtidaiyah Kelas I.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional
(halaman 71)
5. Standar isi
6. Standar proses
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
Kelas / Semester

: V / II

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI
4. Menghargai keputusan bersama

B. KOMPETENSI DASAR
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersana

C. INDIKATOR
4.1.5 Menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama
4.1.6 Mengidentifikasi contoh-contoh bentuk keputusan bersama
4.1.7 Menganalisis bentuk keputusan bersama
4.1.8 Menampilkan sikap menghargai keputusan bersama dimasing-masing
lingkungan
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui pengamatan tayangan slide powerpoint multimedia mengenai
bentuk-bentuk keputusan bersama siswa dapat menjelaskan bentukbentuk keputusan bersama dengan benar
2. Melalui pengamatan multimedia siswa dapat mengidentifikasi contohcontoh bentuk keputusan bersama dengan benar
3. Melalui pengamatan multimedia siswa dapat menganalisis bentuk
keputusan bersama dengan benar
4. Dengan memerankan peran siswa dapat menampilkan sikap menghargai
keputusan bersama dimasing-masing lingkungan dengan penuh tanggung
jawab
Karakter yang diharapkan:
Kerjasama, tanggung jawab, percaya diri
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E. MATERI POKOK
Bentuk-bentuk keputusan bersama dan contoh-contoh keputusan bersama
(terlampir)

F. ALOKASI WAKTU
2 x 35 menit (1 x pertemuan)

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN
1. Diskusi kelompok
2. Tanya jawab
3. Ceramah
4. Bermain Peran (Role Playing)
5. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Kegiatan awal (± 10 menit)
1. Guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa
bersama
2. Siswa menjawab salam pembuka yang diberikan guru dan berdoa
bersama guru
3. Guru melakukan apresepsi dengan mengaitkan materi bentuk-bentuk
keputusan bersama dengan materi yang sebelumnya
4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa
5. Siswa menyimak apresepsi dan motivasi yang diberikan guru
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan
kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
7. Siswa menyimak tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disampaikan guru
8. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang pemahaman awal siswa
mengenai materi bentuk-bentuk keputusan bersama (eksplorasi)
b. Kegiatan inti (± 45 menit)
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1. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor (elaborasi)
2. Guru menyajikan materi tentang bentuk-bentuk keputusan bersama
dalam bentuk teks, gambar, baik diam atau bergerak dan grafis dalam
powerpoint.
3. Siswa membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep/materi
tentang bentuk-bentuk keputusan bersama (eksplorasi)
4. Guru memberikan dan mengajukan serangkaian tugas/pertanyaan dan
masing-masing kelompok mengerjakannya
5. Kelompok mendiskusikan jawaban tentang materi bentuk-bentuk
keputusan besama yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok
dapat

mengerjakannya/mengetahui

jawabannya

dengan

baik

(elaborasi)
6. Guru membimbing diskusi kelompok kecil setelah memberikan
tugas/pertanyaan
7. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil
keluar dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja
sama mereka
8. Siswa yang nomornya dipanggil guru maju kedepan kelas untuk
menyampaikan jawaban diskusi kelompoknya (elaborasi)
9. Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor
yang lain
10. Siswa lain kembali maju kedepan kelas apabila nomornya ditunjuk
oleh guru
11. Jika jawaban atau respon dari siswa benar, kemudian dilanjutkan
dengan materi berikutnya. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka
siswa harus mengulang memahami konsep/materi tersebut secara
keseluruhan araupun pada bagian-bagian tertentu saja (remidial)
(elaborasi)
c. Kegiatan penutup (± 15 menit)
1. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi bentuk-bentuk keputusan
bersama yang belum diketahui (konfirmasi)
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2. Guru bersama siswa menyimpulkan materi bentuk-bentuk keputusan
bersama yang telah dilaksanakan sebagai refleksi dari pembelajaran
(konfirmasi)
3. Guru memberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes
evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau
materi bentuk-bentuk keputusan bersama
4. Siswa mengerjakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes
evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau
materi bentuk-bentuk keputusan bersama
5. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut
dari pembelajaran

I. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
a. Media Pembelajaran:
1. LCD
2. Laptop
3. Slide powerpoint
4. Speaker
b. Sumber belajar:
1. Model Numbered Head Together (NHT)
2. Sulhan, Najib dkk.2008.Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan
untuk

SD/MI

Kelas

V.Jakarta:Pusat

Perbukuan,

Departemen

Pendidikan Nasional (halaman 70)
3. Sutedjo

dkk.2009.Terampil

dan

Cerdas

Belajar

Pendidikan

Kewarganegaraan: Untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional (halaman 83)
4. Winarno dan Mike Kusumawati.2009.Pendidikan Kewarganegaraan
1: Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas I. Jakarta:
Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional (halaman 71)
5. Standar isi
6. Standar proses
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J. PENILAIAN
1. Prosedur Tes
Tes dalam proses: keaktifan siswa dalam pembelajaran berlangsung
2. Jenis Tes
a. Tes lisan

: tanya jawab

b. Tes tertulis

: lembar kerja siswa, lembar evaluasi

3. Bentuk Tes
Pilihan ganda dan isian singkat
4. Instrumen Tes
a. Lembar kerja siswa (terlampir)
b. Lembar soal tes evaluasi (terlampir)
c. Lembar pengamatan sikap (terlampir)

Semarang, 23 Maret 2015
Kolaborator

Peneliti

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015

Dwi Noorcahyani
NIM. 1401411550
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Materi Ajar
Mata Pelajaran

: PKn

Pembelajaran

:2

Berbagai Macam Bentuk-Bentuk Keputusan Bersama
Bentuk-bentuk keputusan bersama dapat dihasilkan dari pelaksanaan
musyawarah. Baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah,
lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan
1. Lingkungan keluarga
Keluarga merupakan lingkungan masyarakat terkecil. Keluarga juga
merupakan lingkungan utama untuk membentuk kepribadian agar memiliki
kepribadian yang baik. Namun, terkadang di dalam sebuah keluarga juga ada
perselisihan pendapat dan berakibat pada pertengkaran. Agar di dalam keluarga
tidak timbul perselisihan dan pertengkaran, maka apabila ada perbedaan pendapat
harus diadakan musyawarah keluarga. Musyawarah keluarga dilakukan untuk
menghasilkan keputusan bersama yang disepakati oleh seluruh anggota keluarga.
Berikut ini contoh bentuk keputusan bersama di lingkungan keluarga.
a. Menetapkan tata tertib keluarga
Setiap keluarga pasti terdapat tata tertib atau peraturan yang harus ditaati
oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya setiap pulang sekolah anak-anak harus
pulang ke rumah terlebih dahulu, setiap mau ke rumah teman harus minta izin
orang tua, dan lain-lain. Agar peraturan dalam keluarga dapat dilaksanakan
dengan baik dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga, maka peraturan tersebut
harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak hanya ayah atau ibu saja
yang berhak menentukan peraturan dalam keluarga. Namun, anak juga
mempunyai hak untuk ikut menentukan.Anak harus dilibatkan dalam pembuatan
tata tertib keluarga karena anak juga akan melaksanakan tata tertib tersebut..
b. Membersihkan lingkungan rumah
Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan
agar lingkungan rumahnya menjadi sehat dan indah. Kebersihan lingkungan
rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Oleh karena itu perlu
dibuat kesepakatan bersama semua anggota keluarga.
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Mengapa harus dibuat keputusan bersama? Sebab dengan membiasakan
diri membuat keputusan bersama, maka:
a. Antarkeluarga akan saling terbuka dalam berpendapat
b. Saling menghargai pendapat.
c. Melatih keberanian, kecerdasan, dan kreativitas.
d. Menjadikan masalah lebih mudah diselesaikan.
e. Menjadi lebih ikhlas untuk melaksanakan keputusan.
f. Membuat suasana harmonis dalam keluarga.
2. Lingkungan sekolah
Lingkungan sekolah berbeda dengan lingkungan keluarga. Di lingkungan
sekolah, setiap siswa memiliki kepribadian yang berbedabeda. Mereka membaur
menjadi satu di sekolah. Dalam memutuskan suatu hal, kadang muncul
perselisihan antarsiswa. Untuk itu, diperlukan musyawarah untuk mencapai
kesepakatan bersama agar terjadi kerukunan antar siswa di lingkungan sekolah.
Berikut ini contoh keputusan bersama di lingkungan sekolah.
a. Pemilihan Ketua kelas
Ketua kelas merupakan siswa yang memimpin semua anggota kelas. Ketua
kelas mempunyai tanggung jawab mengurus kelasnya. Dia juga menjadi
teladan bagi teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, seorang ketua kelas
hendaknya dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Biasanya pemilihan
ketua kelas dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting.
b. Menentukan tujuan tempat wisata di lingkungan sekolah
Contoh bentuk keputusan bersama yang lain adalah dalam hal menentukan
tujuan tempat wisata. Wisata diadakan untuk memberikan hiburan kepada
siswa. Namun, diharapkan dalam kegiatan wisata tersebut, siswa juga dapat
belajar. Biasanya tujuan tempat wisata ditentukan bersama siswa dengan wali
kelas. Hal itu dilakukan agar semua anggota kelas menerima dan senang
dengan kegiatan wisata. Apabila tujuan tempat wisata ditentukan oleh wali
kelas atau ketua kelas saja, mungkin anggota kelas akan merasa tidak senang.
Akhirnya mereka mau mengikuti wisata karena terpaksa. Jadi, sedapat
mungkin tujuan tempat wisata diambil berdasarkan kesepakatan bersama
semua anggota kelas.
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3. Lingkungan masyarakat
Di lingkungan masyarakat terdapat warga yang memiliki kepentingan yang
berbeda. Oleh karena itu, dalam beberapa hal yang menyangkut kepentingan
bersama harus diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuannya agar
kepentingan masyarakat tidak terganggu dan semua kegiatannya dapat
berlangsung dengan baik. Berikut ini contoh bentuk keputusan bersama di
lingkungan masyarakat
a. Menjaga keamanan
Setiap warga pasti menginginkan lingkungannya aman dan tenteram. Untuk
mewujudkan lingkungan yang aman, diperlukan kerja sama semua warganya.
Tidak hanya ketua RT yang bertanggung jawab terhadap keamanan
lingkungan. Untuk itu semua warga harus ikut serta dalam menjaga
keamanan lingkungan yang dapat dilakukan dengan melaksanakan ronda
malam. Ronda malam dilakukan secara bergilir. Semua warga harus
mendapat giliran dan mereka harus mau melaksanakan ronda malam karena
merupakan keputusan bersama. Walaupun ada kepentingan pribadi, maka
mereka harus lebih mengutamakan kepentingan bersama.
b. Kerja bakti
Contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat adalah membersihkan saluran
air, memperbaiki jalan yang rusak, dan membangun rumah salah satu warga
yang tertimpa musibah. Semua itu dapat dilakukan warga masyarakat secara
gotong royong. Semua warga masyarakat hendaknya melaksanakan kerja
bakti tanpa ada paksaan. Mereka harus melaksanakan kerja bakti dengan
penuh kesadaran karena merupakan kesepakatan bersama
4. .Lingkungan Pemerintahan
Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, sebab cara yang
demokratis itu lebih menghargai persamaan dan kebebasan. Cara yang
demokratis merupakan cara masyarakat menghargai manusia dibandingkan
cara-cara yang tidak demokratis. Beberapa contoh keputusan bersama di
lingkungan pemerintahan adalah sebagai berikut.
a. Keputusan bersama mengenai hari libur nasional.
b. Keputusan bersama besaran tarif angkutan.
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c. Keputusan bersama harga dasar pupuk dan beras.
d. Keputusan pemerintah daerah tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Lembaga-lembaga negara yang sering terlibat dalam pengambilan keputusan
bersama adalah lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lembaga negara
tersebut merupakan lembaga perwakilan rakyat. Apa yang diputuskan pada
umumnya berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak.
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Media Pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI
4. Menghargai keputusan bersama
KOMPETENSI DASAR
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersana
Media Pembelajaran
1) LCD, 2) Speaker, 3) Laptop 4) Slide Powerpoint

1) LCD

2) Speaker

3) Laptop
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4) Slide Powerpoint

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12
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Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
Siklus II
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester : V/2
Hari/Tanggal

:

Mata Pelajaran : PKn
Nama Kelompok

:

Nama Anggota

:

1.
2.
3.
4.
5.
Diskusikan contoh bentuk-bentuk keputusan bersama dengan teman satu
kelompokmu! Tulis hasil diskusi kedalam tabel dibawah ini!
No.

Lingkungan

Contoh bentuk-bentuk keputusan bersama

1.

Rumah

1.
2.
3.

2.

Sekolah

1.
2.
3.

3.

Masyarakat

1.
2.
3.

4.

Pemerintah

1.
2.
3.
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KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN LKS
No.
1

Jawaban
1. keputusan tentang pembagian tugas rumah
2. keputusan tentang kerj abakti bersama keluarga
3. keputusan tentang uang saku untuk setiap
anggota keluarga
4. keputusa tentang menu makanan
2.
1. keputusan bersama mengenai kepengurusan
kelas
2. keputusan bersama mengenai kepengurusan
OSIS sekolah
3. keputusan bersama mengenai pembagian tugas
kebersihan kelas
4. keputusan bersama mengenai besaran uang
gedung sekolah
3.
1. keputusan bersama tentang kerja bakti
lingkungan
2. keputusan bersama tentang besaran iuran warga
3. keputusan bersama mengenai sumbangan untuk
warga yang membutuhkan
4. keputusan bersama tentang pembagian jaga
malam
4.
1. keputusan bersama mengenai hari libur
nasional
2. keputusan bersama besaran tarif angkutan
3. keputusan bersama harga dasar pupuk dan
beras
4. keputusan pemerintah daerah tentang UMK
Jumlah Skor
Nilai

= (Skor perolehan: skor total) x 100
= (20:20)X 100
= 100

Skor
5

5

5

5

20
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KISI-KISI PENULISAN SOAL

Satuan Pendidikan

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan)

Standar Kompetensi

:

4. Menghargai keputusan bersama
No
1.

Kompetensi Dasar
4.1 Mengenal
bentuk-bentuk
keputusan
bersana

Indikator
4.1.5 Menjelaskan
bentuk-bentuk

Kognitif

Bentuk soal

C1

Pilihan ganda
Isian singkat
Pilihan ganda

C2

Ranah/Nomor Soal
Nomor
Tingkat
soal
kesulitan
1,2
Mudah
1
Mudah
3
Sedang

keputusan bersama
4.1.6 Mengidentifikasi
contoh-contoh
bentuk keputusan
bersama

C1

4.1.7 Menganalisis
bentuk keputusan
bersama

C3

C2

Pilihan ganda
Isian singkat
Pilihan ganda
Isian singkat

4
2,3
5,6,7
4,5

Mudah
Mudah
Sedang
Sedang

Pilihan ganda

8,9,10

Sulit

Psikomotorik

Afektif

Unjuk Kerja

Penilaian
sikap
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SOAL EVALUASI
Siklus II
Nama/No. Absen :
A. Pilihan jawaban dibawah ini dengan benar!
1. Lingkungan pertama seorang anak mengenal cara mengambil
keputusan bersama adalah dari lingkungan ...
a. lingkungan pemerintah
c. lingkungan keluarga
b. lingkungan masyarakat
d. lingkungan sekolah
2. Tempat pendidikan formal bagi anak-anak dimana banyak keputusan
bersama diambil adalah lingkungan ...
a. lingkungan pemerintah
c. lingkungan keluarga
b. lingkungan masyarakat
d. lingkungan sekolah
3. Di negara demokrasi, keputusan bersama yang diambil hendaknya
secara demokratis yaitu ...
a. mengikutisertakan rakyat serta dilakukan dengan menghargai
perbedaan
b. mengikutsertakan berbagai pihak dengan diwakilkan DPR
c. melalui musyawarah mufakat dan votting
d. mengikuti saja apapun keputusan yang dibuat pemerintah
4. Contoh pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekolah adalah
...
a. pemilihan ketua kelas, menentukan regu piket dan merencanakan
liburan kelas
b. pemilihan ketua OSIS, kerja bakti dan menentukan menu makanan
c. memilih presiden, menentukan hari libur nasional dan kerja bakti
d. pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS dan musyawarah
mengerjakan PR
5. Tujuan wisata kelas biasanya ditentukan bersama dengan wali kelas
hal ini dilakukan agar ...
a. mengurangi konflik yang akan terjadi
b. terjadi perdebatan yang mengasyikan dikelas
c. terjadi komunikasi yang baik antara wali kelas dan murid
d. semua anggota kelas menerima dan senang dengan kegiatan wisata
6. Menjaga keamanan lingkungan, kerja bakti membersihakan jalan dan
membantu tetangga yang terkena musibah merupakan contoh bentuk
keputusan bersama di lingkungan ...
a. rumah
c. masyarakat
b. sekolah
d. pemerintah
7. Berikut adalah manfaat apabila warga mau melaksanakan keputusan
bersama di lingkungan masyarakat, kecuali ....
a. menumbuhkan sikap saling tolong menolong
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b. mempererat tali persatuan dan kesatuan
c. menciptakan kehidupan yang rukun
d. menambah beban masyarakat
8. Untuk mengisi waktu liburan, keluarga Pak Andi merencanakan
rekreasi bersama keluarga. Cara terbaik untuk menentukan tujuan
liburan adalah dengan ...
a. musyawarah mufakat antara ayah dan ibu
b. memperhatikan kepentingan semua anggota keluarga sehingga tidak
ada yang dirugikan
c. mengikuti kehendak anak yang membutuhkan liburan
d. berdebat dan semua pihak mengemukan pendapatnya
9. Dalam melaksanakan keputusan bersama, setiap anggota masyarakat
harus membuka diri, menaati peraturan dalam masyarakat. Sikap dan
kesediaan melaksanakan keputusan bersama sangat penting dalam
membina dan mengembangkan sikap ...
a. tolong menolong dan egois
c. terbuka dan menghargai
pendapat
b. kekeluargaan dan mengalah
d. tolong menolong dan
kekeluargaan
10. Hari ini Desa Sukamakmur akan mengadakan rapat pemilihaan
kepala desa yang baru. Selama proses rapat banyak warga yang tidak
setuju dengan hasil rapat. Untuk menyelesaikan perdebatan yang
terjadi lebih baik pemilihan kepala desa dilakukan dengan ....
a. musyawarah mufakat seluruh warga desa
c. votting
b. Pemilihan langsung oleh warga desa
d. ditunjuk oleh warga
desa
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar!
1. Bentuk-bentuk keputusan bersama dapat dihaslikan dari musyawarah
baik dalam lingkungan ..... , ...... , ....... dan .......
2. Contoh hasil keputusan bersama di keluarga adalah ....
3. Contoh hasil keputusan bersama di sekolah adalah ....
4. Keputusan bersama mengenai hari libur nasional adalah contoh
keputusan bersama di lingkungan ....
5. Masalah kerja bakti, pemilihan ketua RT merupakan contoh
keputusan bersama di lingkungan .....
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KUNCI JAWABAN
SOAL EVALUASI
Siklus II
A. Pilihan Ganda
1. C

6. C

2. D

7. D

3. A

8. B

4. A

9. D

5. D

10. B

B. Isian Singkat
1. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan
lingkungan pemerintah
2. Menentukan liburan keluarga
3. Memilih ketua kelas
4. Pemerintah
5. masyarakat

281

PEDOMAN PENILAIAN
SOAL EVALUASI
A. Pilihan Ganda

Skor maksimal : 100
B. Isian Singkat

No.
1.

Jawaban
Lingkungan rumah, lingkungan sekolah,
lingkungan masyarakat dan lingkungan
pemerintah
2.
Menentukan liburan keluarga
3.
Memilih ketua kelas
4.
Pemerintah
5.
Masyarakat
Jumlah Skor maksimal
Total Skor

=
=
= 100

Skor Maksimal adalah 100

Skor
40

20
20
10
10
100
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LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF SISWA
Pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu
Multimedia
Nama Siswa

:

No. Absen

:

Kelas

:V

Hari/ Tanggal

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

Petunjuk

:

a.

Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru
dibawah in!

b.

Berilah tanda cheek (√) pada kolom yang telah disediakan apabila
deskriptor yang diamati tampak

c.

Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012 : 101)

No

1.

Indikator

Kerjasama

Deskriptor
1. Berdisuki dengan anggota
kelompok saat mengerjakan tugas
yang diberikan guru
2. Berpartisipasi aktif dalam
kelompok diskusi
3. Menyampaikan pendapat dan
mengahargai pendapat anggota
kelompok
4. Membantu teman satu kelompok
mengerjakan soal yang diberikan
guru

2

Tanggung Jawab

1. Menyelesaikan tugas yang
diberikan tepat waktu
2. Berani mengajukan pendapat

Jumlah
cheek (√)

skor
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3. Mendengarkan penjelasan yang
diberikan guru dengan sungguhsungguh
4. Mementingkan kepentingan
kelompok dibandingkan
kepentingan pribadi saat
berkelompok

3

Percaya Diri

1. Mengemukakan pendapat tanpa
ragu-ragu
2. Menjawab pertanyaan yang
diberikan guru dengan sungguhsungguh
3. Tidak canggung atau kaku dalam
bertindak didalam kelas
4. Mampu menyampaikan hasil
diskusi kelompok didepan kelas
Jumlah Skor

Jumlah skor = …………………… Kriteria……………………..
skor terendah (R) = 0
skor tertinggi (T) = 12
Perskoran:
Skor yang diperoleh

Kriteria

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat Baik (A)

6 ≤ skor < 9,5

Baik (B)

2,5 ≤ skor < 6

Cukup (C)

0 ≤ skor < 2,5

Kurang (D)

Lampiran 10
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RENCANA
PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus III
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PENGGALAN SILABUS
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/ Semester

:V/2

Standar Kompetensi

: 4. Menghargai keputusan bersama

Kompetensi
Dasar
4.2 Mematuhi
keputusan
bersama

Materi
Pokok
Mematuhi
keputusan
bersama

Kegiatan Belajar

Indikator

Penilaian

1. Siswa dibagi dalam
kelompok. Setiap siswa
dalam setiap kelompok
mendapat nomor
2. Guru memberikan tugas dan
masing-masing kelompok
mengerjakannya
3. Kelompok mendiskusikan
jawaban yang benar dan
memastikan tiap anggota
kelompok dapat
mengerjakannya/mengetahui
jawabannya dengan baik
4. Guru memanggil salah satu
nomor siswa dan nomor yang
dipanggil keluar dari
kelompoknya melaporkan
atau menjelaskan hasil kerja
sama mereka
5. Tanggapan dengan teman

4.2.1 Menyebutkan
perasaan yang
harus dimiliki
dalam
pelaksanaan
keputusan
bersama
4.2.2 Menjelaskan
sikap yang
harus dimiliki
dalam
mematuhi
keputusan
bersama
4.2.3
Mengidentifika
si manfaat
mematuhi
keputusan
bersama

1. Prosedur Tes
Tes dalam
proses:
keaktifan
siswa dalam
pembelajaran
berlangsung
2. Jenis Tes
a. Tes lisan :
tanya jawab
b. Tes tertulis :
lembar kerja
siswa, lembar
evaluasi
3. Bentuk Tes
Pilihan ganda
dan isian
singkat
4. Instrumen Tes
a. Lembar kerja

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
2 x 35
1. Model Numbered
menit (1 x
Head Together
pertemuan
(NHT)
)
2. Sulhan, Najib
dkk.2008.Mari
Belajar Pendidikan
Kewarganegaraan
untuk SD/MI Kelas
V.Jakarta:Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional (halaman
112)
3. Bestari, Prayoga
dan Ati
Sumiati.2009.Pend
idikan
Kewarganegaraan
5: Menjadi Warga
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yang lain, kemudian guru
menunjuk nomor yang lain
6. Kesimpulan

4.2.4 Menyatakan
sikap kerja
sama yang
baik
4.2.5 Menyatakan
sikap
mematuhi
peraturan yang
telah dibuat

Karakter yang diharapkan: Kerjasama, tanggung jawab, percaya diri

siswa
(terlampir)
b. Lembar soal
tes evaluasi
(terlampir)
c. Lembar
pengamatan
sikap
(terlampir)

Negara yang Baik
untuk kelas V
Sekolah
Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah.
Jakarta:Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional (halaman
95-96)
4. Standar isi
5. Standar proses
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
Kelas / Semester

: V / II

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI
4. Menghargai keputusan bersama

B. KOMPETENSI DASAR
4.2 Mematuhi keputusan bersama

C. INDIKATOR
4.2.1 Menyebutkan perasaan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan
keputusan bersama
4.2.2 Menjelaskan sikap yang harus dimiliki dalam mematuhi keputusan
bersama
4.2.3 Mengidentifikasi manfaat mematuhi keputusan bersama
4.2.4 Menyatakan sikap kerja sama yang baik
4.2.5 Menyatakan sikap mematuhi peraturan yang telah dibuat

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui pengamatan tayangan slide powerpoint multimedia mengenai
mematuhi keputusan bersama siswa dapat menyebutkan perasaan yang
harus dimiliki dalam pelaksanaan keputusan bersama dengan benar
2. Melalui pengamatan multimedia siswa dapat menjelaskan sikap yang
ahrus dimiliki dalam mematuhi keputusan bersama dengan benar
3. Melalui pengamatan multimedia siswa dapat mengidentifikasi manfaat
mematuhi keputusan bersama dengan benar
4. Dengan memerankan peran siswa dapat menyatakan sikap kerja sama
yang baik dengan tanggung jawab
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5. Melalui pengamatan video siswa dapat menyatakan sikap mematuhi
peraturan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab
Karakter yang diharapkan:
Kerjasama, tanggung jawab, percaya diri

E. MATERI POKOK
Mematuhi keputusan bersama (terlampir)

F. ALOKASI WAKTU
2 x 35 menit (1 x pertemuan)

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN
1. Diskusi kelompok
2. Tanya jawab
3. Ceramah
4. Bermain Peran (Role Playing)
5. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Kegiatan awal (± 10 menit)
1. Guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa
bersama
2. Siswa menjawab salam pembuka yang diberikan guru dan berdoa
bersama guru
3. Guru melakukan apresepsi dengan mengaitkan materi mematuhi
keputusan bersama dengan materi yang sebelumnya
4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa
5. Siswa menyimak apresepsi dan motivasi yang diberikan guru
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan
kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
7. Siswa menyimak tujuan pembelajaran, cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disampaikan guru
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8. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang pemahaman awal siswa
mengenai materi mematuhi keputusan bersama (eksplorasi)
b. Kegiatan inti (± 45 menit)
1. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor (elaborasi)
2. Guru menyajikan materi tentang mematuhi keputusan bersama dalam
bentuk teks, gambar, baik diam atau bergerak dan grafis dalam power
point.
3. Siswa membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep/materi
tentang mematuhi keputusan bersama (eksplorasi)
4. Guru memberikan dan mengajukan serangkaian tugas/pertanyaan dan
masing-masing kelompok mengerjakannya
5. Kelompok

mendiskusikan

jawaban

tentang

materi

mematuhi

keputusan bersama yang benar dan memastikan tiap anggota
kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan
baik (elaborasi)
6. Guru membimbing diskusi kelompok kecil setelah memberikan
tugas/pertanyaan
7. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil
keluar dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja
sama mereka
8. Siswa yang nomornya dipanggil guru maju kedepan kelas untuk
menyampaikan jawaban diskusi kelompoknya (elaborasi)
9. Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor
yang lain
10. Siswa lain kembali maju kedepan kelas apabila nomornya ditunjuk
oleh guru
11. Jika jawaban atau respon dari siswa benar, kemudian dilanjutkan
dengan materi berikutnya. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka
siswa harus mengulang memahami konsep/materi tersebut secara
keseluruhan araupun pada bagian-bagian tertentu saja (remidial)
(elaborasi)
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c. Kegiatan penutup (± 15 menit)
1. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi mematuhi keputusan
bersama yang belum diketahui (konfirmasi)
2. Guru bersama siswa menyimpulkan materi mematuhi keputusan
bersama yang telah dilaksanakan sebagai refleksi dari pembelajaran
(konfirmasi)
3. Guru memberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi mematuhi
keputusan bersama
4. Siswa mengerjakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes untuk
mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi mematuhi
keputusan bersama
5. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut
dari pembelajaran

I. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
a. Media Pembelajaran:
1. LCD
2. Laptop
3. Slide powerpoint
4. Speaker
b. Sumber belajar:
1. Model Numbered Head Together (NHT)
2. Sulhan, Najib dkk.2008.Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan
untuk

SD/MI

Kelas

V.Jakarta:Pusat

Perbukuan,

Departemen

Pendidikan Nasional (halaman 112)
3. Bestari, Prayoga dan Ati Sumiati.2009.Pendidikan Kewarganegaraan
5: Menjadi Warga Negara yang Baik untuk kelas V Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta:Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional (halaman 95-96)
4. Standar isi
5. Standar proses
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J. PENILAIAN
1. Prosedur Tes
Tes dalam proses: keaktifan siswa dalam pembelajaran berlangsung
2. Jenis Tes
a. Tes lisan

: tanya jawab

b. Tes tertulis

: lembar kerja siswa, lembar evaluasi

3. Bentuk Tes
Pilihan ganda dan isian singkat
4. Instrumen Tes
a. Lembar kerja siswa (terlampir)
b. Lembar soal tes evaluasi (terlampir)

Semarang, 30 Maret 2015
Kolaborator

Peneliti

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015

Dwi Noorcahyani
NIM 1401411550

292

Materi Ajar
Mata Pelajaran

: PKn

Pembelajaran

:3

Mematuhi Keputusan Bersama
Setiap keputusan yang sudah diputuskan melalui musyawarah, harus
ditaati bersama. Setiap keputusan itu memiliki tujuan untuk kepentingan bersama.
Tidak semua keputusan dalam musyawarah itu selalu sesuai dengan keinginan
kamu. Ada keputusan yang memang sesuai dengan keinginan kamu. Tetapi ada
juga yang tidak Sesuai. Jika keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan kamu,
maka jangan sampai memaksakan kehendak. Apa yang sudah diputuskan harus
ditaati dan dilaksanakan. Kamu tidak boleh menang sendiri. Kamu harus bisa
menghargai pendapat orang lain. Di sekolah, semua warga sekolah harus
mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah yang ada di sekolah adalah
keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah. Karena sudah menjadi ketentuan,
maka tata tertib itu harus dilaksanakan. Bagaimana jika keputusan yang sudah
menjadi tata tertib itu tidak dipatuhi? Tentunya ada hukuman yang harus diterima
oleh anak yang melanggar tata tertib. Peraturan yang baik, biasanya disertai
dengan ketentuan-ketentuan lain. Ketentuan itu berupa hukuman atau sanksi bagi
yang melanggar dan penghargaan bagi yang selalu mengikuti dengan baik.
Apakah di sekolahmu ada perpustakaan? Adakah tata tertib dalam perpustakaan?
Baik itu tata tertib peminjaman atau mungkin tata tertib ketika berada di
perpustakaan. Semua tata tertib yang ada di perpustakaan adalah hasil dari
musyawarah. Untuk itu, harus ditaati dan dilaksanakan. Jika ada yang melanggar,
maka akan diberikan hukuman. Pada awal tahun ajaran, biasanya anak-anak
diajak untuk bermusyawarah. Hal-hal yang dibahas antara lain, pemilihan
pengurus kelas, membagi kelompok 5K (ketertiban, kebersihan, keindahan,
kekeluargaan, dan keamanan kelas). Selain itu, dibahas pula tentang tata tertib
kelas. Dalam musyawarah itu diputuskan pula hukuman bagi yang melanggar tata
tertib. Begitu pula bagi anak-anak yang selalu menjalankan tata tertib mendapat
penghargaan. Hal inilah yang akan memotivasi anak-anak untuk

mentaati

peraturan itu. Keputusan yang dibuat melalui musyawarah bertujuan agar tercipta
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ketertiban, ketentraman, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan
yang tidak dijalankan dengan baik akan berakibat buruk bagi diri sendiri dan
orang lain.
Dalam pelaksanaan keputusan bersama setiap orang harus menanamkan
persaan-perasaan ini didalam dirinya:
1. Ikhlas. Maksudnya, jika pendapat kita tidak diterima dan pendapat orang lain
yang diterima, keputusan tersebut harus kita terima dengan ikhlas.
2. Sabar. Dalam menjalankan keputusan bersama kita harus bersikap sabar agar
keputusan terasa menyenangkan. Meskipun pada awalnya kita tidak setuju
dengan sebuah keputusan, kita harus berusaha memahaminya, meyakinkan
diri kita sendiri bahwa itulah yang terbaik, dan melaksanakan amanatnya
dengan penuh kesabaran.
3. Tenggang rasa. Maksudnya, harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang
lain. Jika kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kita akan
melakukan perbuatan semena-mena. Oleh karena itu, setiap orang harus
saling merasakan dan saling pengertian. Bersikaplah seperti sikap yang kamu
harapkan dari orang lain.
4. Rela berkorban. Maksudnya, dalam menjalankan hasil keputusan bersama
harus rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran. Ya, keputusan musyawarah
merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, meskipun dalam
pelaksanaannya menuntut banyak pengorbanan.
5. Bertanggung jawab. Keputusan bersama dapat dipertanggungjawabkan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, orang lain, dan diri sendiri.
6. Menghargai, karena proses untuk menghasilkan keputuan bersama melalui
waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak sudah semestinya kita
menghargai keputusan bersama itu
7. Taat, artinya segala keputusan bersama itu dipatuhi dengan baik apapun
konsekuensinya
8. Bijaksana, kadang hasil keputusan bersama yang kurang disukai dan
dipahami. Dibutuhkan sikap bijaksana untu mematuhi keputusan bersama itu.
Melaksanakan keputusan bersama secara kekeluargaan mempunyai
beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:
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1. Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama
2. Terciptanya keadilan antar anggota
3. Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung
jawab
Dengan

menerima

dan

menaati

keputusan

bersama,

kita

telah

mengamalkan pancasila. tepatnya kita telah mengamalkan sila keempat Pancasila.
Sila keempat tersebut berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
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Media Pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI
4. Menghargai keputusan bersama
KOMPETENSI DASAR
4.2 Mematuhi keputusan bersama
Media Pembelajaran
1) LCD, 2) Speaker, 3) Laptop 4) Slide Powerpoint

1) LCD

2) Speaker

3) Laptop
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4) Slide Powerpoint

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12
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Slide 13

Slide 14

Slide 16

Slide 17

Slide 19

Slide 20

Slide 15

Slide 18

Slide 21
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
Siklus III
Sekolah

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Kelompok

:

Nama Anggota

:

1.
2.
3.
4.

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu Teka-Teki Silang dibawah
ini! Tuliskan jawaban diskusi kalian pada kolom-kolom yang tersedia!
1.

1

2

3

4

2
3

4.1.10.1
4.1.10.2
4.1.10.3
4.1.10.4
4.1.10.5
4.1.10.6
5

4.1.10.7

4.1.10.9
4.1.10.10
4.1.10.11
4.1.10.12

4.1.10.13

4.1.10.14
4.1.10.16 4
4.1.10.20

4.1.10.8

4.1.10.15
4.1.10.17
4.1.10.18 4

4.1.10.19

4.1.10.21

4.1.10.22
5

4.1.10.23

4.1.10.24
4.1.10.25
4.1.10.26
54.1.10.27
4.1.10.28
4.1.10.29
4.1.10.30
4.1.10.31
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PERTANYAAN:
Mendatar
1.

Segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama
disebut ....

2.

Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa .......

3.

Semua tata tertib yang ada adalah hasil dari musyawarah. Untuk itu, harus
........ dan dilaksanakan

4.

Jika pendapat kita tidak diterima dan pendapat orang lain yang diterima,
keputusan tersebut harus kita terima dengan .......

5.

Kamu harus bisa menghargai ...... orang lain yang disampaikan dalam rapat

Menurun
1.

Bagaimana jika keputusan yang sudah menjadi tata tertib itu tidak dipatuhi?
Tentunya ada ........ yang harus diterima oleh anak yang melanggar tata tertib

2.

Jika keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, maka jangan sampai
...... kehendak

3.

Dengan menerima dan menaati keputusan bersama, kita telah mengamalkan
pancasila. tepatnya kita telah mengamalkan sila.....

4.

Keputusan yang dibuat sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri disebut
keputusan .....

5.

Dalam menjalankan hasil keputusan bersama harus ..... berkorban waktu,
tenaga, dan pikiran
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KUNCI JAWABAN LKS DAN PENSKORAN
Mendatar
1. KEPUTUSAN BERSAMA
2. TANGGUNG JAWAB
3. DITAATI
4. RELA
5. PENDAPAT
Menurun
1. HUKUMAN
2. MEMAKSAKAN
3. EMPAT
4. PRIBADI
5. IKHLAS

Penskoran
Nilai = (Skor perolehan: skor total) x 100
= (10:10) x 100
= 100
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KISI-KISI PENULISAN SOAL

Satuan Pendidikan

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan)

Standar Kompetensi

:

4. Menghargai keputusan bersama

Ranah/Nomor Soal
No

1.

Kompetensi Dasar

4.2 Mematuhi

Indikator

4.2.1 Menyebutkan

keputusan

perasaan yang harus

bersama

dimiliki dalam

Kognitif

Bentuk soal

C1

Pilihan

Nomor

Tingkat

soal

kesulitan

1,2

Mudah

ganda
Isian singkat

1

Mudah

Pilihan

3,4,5

Mudah

2,3

Mudah

keputusan bersama

yang harus dimiliki
dalam mematuhi

C1

ganda
Isian singkat

Afektif

Unjuk kerja

Penilaian
sikap

pelaksanaan

4.2.2 Menjelaskan sikap

Psikomotorik

302
keputusan bersama

C2

Pilihan

6,7,8

Sedang

Isian singkat

4

Sedang

Pilihan

9

Sedang

10

Sulit

ganda

4.2.3 Mengidentifikasi

C2

manfaat mematuhi
keputusan bersama

ganda
C3

Pilihan
ganda
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SOAL EVALUASI
Siklus III
Nama/No. Absen :
A. Pilihan jawaban dibawah ini dengan benar!
1. Perasaan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan keputusan bersama antara
lain...
a. egois, mau menang sendiri dan cuang
b. tidak menghargai keputusan dan tenggang rasa
c. ikhlas, bijaksana dan taat
d. kekeluargaan, terbuka dan matrealistis
2. Perasaan mau merasakan perasaan apa yang dirasakan orang lain dalam
sebuah musyawarah adalah bentuk perasaan ...... dalam pelaksanaan
keputusan bersama
a. tenggang rasa
c. bijaksana
b. sabar
d. taat
3. Setiap keputusan yang sudah diputuskan melalui musyawarah harus ...
a. diabaikan kalau tidak sesuai dengan kehendak kita
b. ditaati bersama karena memiliki tujuan untuk kepentingan bersama
c. diacuhkan karena kita tidak terlibat dalam musyawarah
d. ditaati namun hanya yang sesuai dengan keinginan kita
4. Akibat dari tata tertib yang tidak dipatuhi adalah ...
a. ada hukuman yang harus diterima oleh anak yang melanggar
b. terciptanya suasana lingkungan yang tidak kondusif
c. sekolah menjadi tentram dan damai
d. anak tersebut akan disukai oleh anak yang lain
5. Keputusan yang tidak dijalankan dengan baik akan berakibat buruk bagi ...
a. diri sendiri dan orang lain
c. diri sendiri
b. masyarakat
d. keluarga dan masyarakat
6. Apabila keputusan yang ditetapkan dalam sebuah rapat tidak sesuai dengan
kehendak kita, maka kita harus ...
a. tidak acuh dengan hasil keputusan rapat
b. membiarkan anggota rapat yang lain yang melaksanakan
c. keluar dari ruang rapat karena kecewa
d. menaati walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita
7. Dengan menerima dan menaat keputusan bersama, kita telah mengamalkan
pancasila tepatnya sila ke ...
a. satu
c. tiga
b. dua
d. empat
8. Hari ini kelas V mengadakan musyawarah memilih ketua kelas. Anton
terpilih sebagai ketua kelas berdasarkan pilihan teman-temannya. Namun
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Dodi tidak setuju dengan hasil tersebut. Sikap yang harus ditunjukan oleh
Dodi adalah ...
a. menghargai keputusan yang sudah ditetapkan karena merupakan hasil
musyawarah
b. tidak terima dan melaporkan hasil itu kepada wali kelas
c. mengacuhkan Anton dan teman kelas yang lain
d. menerima namun tidak patuh terhadap perintah Anton karena tidak setuju
9. Keputusan yang dibuat melalui musyawarah bertujuan ....
a. agar semua warga menjadi puas
b. agar terciptanya ketertiban, ketentraman dan kebikan dalam kehidupan
sehari-hari
c. melaksanakan pengamalan pancasila yang menjadi dasar negara indonesia
d. mendapatkan hasil yang menguntangkan salah satu pihak
10. Berikut adalah manfaat melaksanakan keputusan bersama secara
kekeluargaan, kecuali ...
a. semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama
b. terciptanya keadilan antar anggota
c. merasa rendah diri karena tidak dapat melaksanakan keputusan bersama
d. setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung
jawab
B. Isian titik-titik dibawah ini dengan benar!
1. Sikapmu terhadap keputusan musyawarah yang tidak sesuai dengan
keinginan adalah ..........................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Akibat jika terjadi pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah diputuskan
melalui musyawarah adalah pemberian ......................................................
...............................................................................................................
3. Dalam menjalankan hasil keputusan bersama harus rela berkorban waktu,
tenaga, dan pikiran. Perasan yang dikembangkan dalam menjalankan hasil
musyawarah tersebut adalah ....................................................................
4. Bunyi sila ke ....... dari pancasila yang mewakili pelaksanaan keputusan
bersama adalah .........................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................................
5. Keputusan yang telah ditetapkan harus ....................

305

KUNCI JAWABAN
SOAL EVALUASI
Siklus III
A. Pilihan Ganda
1. C

6. D

2. A

7. C

3. B

8. A

4. A

9. B

5. A

10. C

B. Isian Singkat
1. Melaksanakan dengan senang hati
2. Merugikan diri sendiri dan orang lain dan pemberian hukuman atau sanksi
3. Rela berkorban
4. Sila ke-4 berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
5. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
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PEDOMAN PENILAIAN
SOAL EVALUASI
A. Pilihan Ganda

Skor maksimal : 100

B. Isian Singkat
No.
1.
2.
3.
4.

Jawaban
Melaksanakan dengan senang hati
Merugikan diri sendiri dan orang lain
Rela berkorban
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5.
Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
Jumlah Skor maksimal

Total Skor

=
=
= 100

Skor Maksimal adalah 100

Skor
20
20
20
20

20
100
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LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF SISWA
Pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantu
Multimedia
Nama Siswa

:

No. Absen

:

Kelas

:V

Hari/ Tanggal

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

Petunjuk

:

a.

Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru
dibawah in!

b.

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan apabila
deskriptor yang diamati tampak

c.

Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012 : 101)

No

1.

Indikator

Kerjasama

Deskriptor
1. Berdisuki dengan anggota
kelompok saat mengerjakan tugas
yang diberikan guru
2. Berpartisipasi aktif dalam
kelompok diskusi
3. Menyampaikan pendapat dan
mengahargai pendapat anggota
kelompok
4. Membantu teman satu kelompok
mengerjakan soal yang diberikan
guru

2

Tanggung Jawab

1. Menyelesaikan tugas yang
diberikan tepat waktu
2. Berani mengajukan pendapat

Jumlah
cek (√)

skor
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3. Mendengarkan penjelasan yang
diberikan guru dengan sungguhsungguh
4. Mementingkan kepentingan
kelompok dibandingkan
kepentingan pribadi saat
berkelompok

3

Percaya Diri

1. Mengemukakan pendapat tanpa
ragu-ragu
2. Menjawab pertanyaan yang
diberikan guru dengan sungguhsungguh
3. Tidak canggung atau kaku dalam
bertindak didalam kelas
4. Mampu menyampaikan hasil
diskusi kelompok didepan kelas
Jumlah Skor

Jumlah skor = …………………… Kriteria……………………..
skor terendah (R) = 0
skor tertinggi (T) = 12

Perskoran:
Skor yang diperoleh

Kriteria

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat Baik (A)

6 ≤ skor < 9,5

Baik (B)

2,5 ≤ skor < 6

Cukup (C)

0 ≤ skor < 2,5

Kurang (D)
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Lampiran 11
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together berbantu
Multimedia
Siklus I
Nama Sekolah Dasar
: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
Kelas/Semester
: V/2
Mata Pelajaran
: PKn
Pembelajaran
:1
Hari/ Tanggal
: Senin, 16 Maret 2015
Petunjuk
:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru dibawah
in!
b. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan apabila deskriptor
yang diamati tampak
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012 : 101)
No

1.

Indikator

Memulai kegiatan
pembelajaran dan
menyiapkan siswa untuk
memasuki inti kegiatan

Deskriptor
1. Mengucapkan salam pembuka
2. Mengajak siwa untuk berdoa
bersama
3. Memberikan apersepsi

Cek (√)

Jumlah
skor

√
√
√

3

4. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
1. Mempersiapkan siswa
memasuki pembelajaran

2.

Mengkondisikan kelas
sebelum pembelajaran
dimulai dengan
memberikan motivasi

2. Mempersiapkan sumber
belajar
3. Mengecek kehadiran siswa
4. Memberikan motivasi

1
√
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3.

4.

5.

1. Bertanya tentang materi yang
lalu
2. Menarik perhatian siswa
dengan pertanyaan-pertanyaan
Menumbuhkan rasa ingin
yang berbeda-beda
tahu siswa dengan
3.
Bertanya tentang pemahaman
memberikan
awal siswa tentang materi
permasalahan
yang akan disampaikan
4. Mengajukan pertanyaan
kepada tiap-tiap kelompok

Menggunakan variasi
metode atau model
pembelajaran

Mengajar kelompok
dalam menyelesaikan
masalah dengan
berdiskusi kelompok

√

2
√

1. Menerapkan sintaks model
Numbered Head Together

√

2. Menyiapkan multimedia yang
akan digunakan

√

3. Menggunakan multimedia
sesuai dengan materi pelajaran

√

4. Mengkombinasikan media dan
model secara bersamaan
1. Mengelompokkan siswa
kedalam beberapa kelompok
2. Memberikan nomor kepada
setiap siswa pada tiap-tiap
kelompok
3. Memanggil salah satu nomor
siswa untuk menyampaikan
hasil diskusi
4. Berkeliling membantu siswa
menyelesaikan permasalahan
dalam diskusi kelompok

3

√
√
4
√
√

1. Menyampaikan petunjuk
menyelesaikan Lembar Kerja
Siswa (LKS) yang diberikan

6.

Membimbing tiap
kelompok

2. Membimbing tiap kelompok
melalui multimedia
3. Membimbing dalam
menemukan jawaban dari
Lembar Kerja Siswa (LKS)
yang diberikan

1
√

4. Memberi kesempatan tiap
kelompok untuk bertanya
7.

Memberikan penjelaskan 1. Memberikan penjelasan
berdasarkan hasil
tentang hasil diskusi yang
presentasi siswa
dipresentasikan

√

1
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8.

9.

Memberikan penguatan
dan menyimpulkan
materi pembelajaran

Menutup pembelajaran
dengan memberikan
tugas berkelanjutan

2. Memberikan penguatan untuk
hasil presentasi
3. Menanyakan kesulitan yang
dialami siswa setelah
mempresentasikan hasil
diskusi
4. Memberikan nilai yang sesuai
untuk hasil presentasi
1. Memberikan pujian kepada
siswa yang menjawab dengan
benar
2. Memberikan reward kepada
kelompok terbaik

√

1

3. Menyimpulkan materi
pembelajaran
4. Memberikan penguatan secara
langsung dan segera
1. Menyimpulkan materi
pembelajaran bersama dengan
siswa
2. Melakukan refleksi
3. Memberikan evaluasi

1
√

4. Memberikan umpan balik
Jumlah Skor
Kriteria
Kriteria Keberhasilan Keterampilan Guru
Skor yang diperoleh

Kriteria

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik (A)

18 ≤ skor < 27,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 18

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Semarang, 16 Maret 2015
Kolaborator

17
Cukup

312

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015

Lampiran 12
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together berbantu
Multimedia
Siklus II
Nama Sekolah Dasar
: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
Kelas/Semester
: V/2
Mata Pelajaran
: PKn
Pembelajaran
:2
Hari/ Tanggal
: Senin, 23 Maret 2015
Petunjuk
:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru dibawah
in!
b. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan apabila deskriptor
yang diamati tampak
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012 : 101)
No

1.

2.

Indikator

Memulai kegiatan
pembelajaran dan
menyiapkan siswa untuk
memasuki inti kegiatan

Mengkondisikan kelas
sebelum pembelajaran

Deskriptor

Cek (√)

1. Mengucapkan salam pembuka
2. Mengajak siwa untuk berdoa
bersama
3. Memberikan apersepsi

√

4. Menyampaikan tujuan
pembelajaran

√

1. Mempersiapkan siswa
memasuki pembelajaran

Jumla
h skor

√
√

4

2
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dimulai dengan
memberikan motivasi

3.

4.

5.

2. Mempersiapkan sumber
belajar

√

3. Mengecek kehadiran siswa

√

4. Memberikan motivasi
1. Bertanya tentang materi yang
lalu
2. Menarik perhatian siswa
dengan pertanyaan-pertanyaan
Menumbuhkan rasa ingin
yang berbeda-beda
tahu siswa dengan
3. Bertanya tentang pemahaman
memberikan
awal siswa tentang materi
permasalahan
yang akan disampaikan
4. Mengajukan pertanyaan
kepada tiap-tiap kelompok

Menggunakan variasi
metode atau model
pembelajaran

Mengajar kelompok
dalam menyelesaikan
masalah dengan
berdiskusi kelompok

Membimbing tiap
kelompok

2
√

1. Menerapkan sintaks model
Numbered Head Together

√

2. Menyiapkan multimedia yang
akan digunakan

√

3. Menggunakan multimedia
sesuai dengan materi pelajaran

√

4. Mengkombinasikan media dan
model secara bersamaan
1. Mengelompokkan siswa
kedalam beberapa kelompok
2. Memberikan nomor kepada
setiap siswa pada tiap-tiap
kelompok
3. Memanggil salah satu nomor
siswa untuk menyampaikan
hasil diskusi
4. Berkeliling membantu siswa
menyelesaikan permasalahan
dalam diskusi kelompok
1. Menyampaikan petunjuk
menyelesaikan Lembar Kerja
Siswa (LKS) yang diberikan

6.

√

2. Membimbing tiap kelompok
melalui multimedia
3. Membimbing dalam
menemukan jawaban dari
Lembar Kerja Siswa (LKS)
yang diberikan

3

√
√
4
√
√

√

3
√
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4. Memberi kesempatan tiap
kelompok untuk bertanya

7.

8.

9.

1. Memberikan penjelasan
tentang hasil diskusi yang
dipresentasikan
2. Memberikan penguatan untuk
hasil presentasi
Memberikan penjelaskan
berdasarkan hasil
3. Menanyakan kesulitan yang
presentasi siswa
dialami siswa setelah
mempresentasikan hasil
diskusi
4. Memberikan nilai yang sesuai
untuk hasil presentasi
1. Memberikan pujian kepada
siswa yang menjawab dengan
benar
2. Memberikan reward kepada
Memberikan penguatan
kelompok terbaik
dan menyimpulkan
materi pembelajaran
3. Menyimpulkan materi
pembelajaran

Menutup pembelajaran
dengan memberikan
tugas berkelanjutan

4. Memberikan penguatan secara
langsung dan segera
1. Menyimpulkan materi
pembelajaran bersama dengan
siswa
2. Melakukan refleksi

√
√
√
2

√

2
√

√
3

3. Memberikan evaluasi

√

4. Memberikan umpan balik

√

Jumlah Skor
Kriteria
Kriteria Keberhasilan Keterampilan Guru
Skor yang diperoleh

Kriteria

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat Baik (A)

18 ≤ skor < 27,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 18

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Semarang, 23 Maret 2015
Kolaborator

25
Baik
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Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015

Lampiran 13
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran PKn melalui model Numbered Head Together berbantu
Multimedia
Siklus III
Nama Sekolah Dasar
: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
Kelas/Semester
: V/2
Mata Pelajaran
: PKn
Pembelajaran
:2
Hari/ Tanggal
: Senin, 30 Maret 2015
Petunjuk
:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru dibawah
in!
b. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan apabila deskriptor
yang diamati tampak
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
Skor 4 jika semua deskriptor tampak
Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012 : 101)
No

Indikator

1.

Memulai kegiatan
pembelajaran dan
menyiapkan siswa untuk
memasuki inti kegiatan

Deskriptor
1. Mengucapkan salam pembuka
2. Mengajak siwa untuk berdoa
bersama
3. Memberikan apersepsi

Cek (√)

Jumlah
skor

√
√
√

4
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2.

3.

4.

5.

6.

Mengkondisikan kelas
sebelum pembelajaran
dimulai dengan
memberikan motivasi

4. Menyampaikan tujuan
pembelajaran

√

1. Mempersiapkan siswa
memasuki pembelajaran

√

2. Mempersiapkan sumber
belajar

√

3. Mengecek kehadiran siswa

√

4. Memberikan motivasi
1. Bertanya tentang materi yang
lalu
2. Menarik perhatian siswa
dengan pertanyaan-pertanyaan
Menumbuhkan rasa ingin
yang berbeda-beda
tahu siswa dengan
3. Bertanya tentang pemahaman
memberikan
awal siswa tentang materi
permasalahan
yang akan disampaikan
4. Mengajukan pertanyaan
kepada tiap-tiap kelompok

Menggunakan variasi
metode atau model
pembelajaran

Mengajar kelompok
dalam menyelesaikan
masalah dengan
berdiskusi kelompok

Membimbing tiap
kelompok

√
√
√
4
√
√

1. Menerapkan sintaks model
Numbered Head Together

√

2. Menyiapkan multimedia yang
akan digunakan

√

3. Menggunakan multimedia
sesuai dengan materi pelajaran

√

4. Mengkombinasikan media dan
model secara bersamaan
1. Mengelompokkan siswa
kedalam beberapa kelompok
2. Memberikan nomor kepada
setiap siswa pada tiap-tiap
kelompok
3. Memanggil salah satu nomor
siswa untuk menyampaikan
hasil diskusi
4. Berkeliling membantu siswa
menyelesaikan permasalahan
dalam diskusi kelompok

√

1. Menyampaikan petunjuk
menyelesaikan Lembar Kerja
Siswa (LKS) yang diberikan

4

4

√
√
4
√
√

√

3
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2. Membimbing tiap kelompok
melalui multimedia
3. Membimbing dalam
menemukan jawaban dari
Lembar Kerja Siswa (LKS)
yang diberikan
4. Memberi kesempatan tiap
kelompok untuk bertanya

7.

8.

9.

1. Memberikan penjelasan
tentang hasil diskusi yang
dipresentasikan
2. Memberikan penguatan untuk
hasil presentasi
Memberikan penjelaskan
berdasarkan hasil
3. Menanyakan kesulitan yang
presentasi siswa
dialami siswa setelah
mempresentasikan hasil
diskusi
4. Memberikan nilai yang sesuai
untuk hasil presentasi
1. Memberikan pujian kepada
siswa yang menjawab dengan
benar
2. Memberikan reward kepada
Memberikan penguatan
kelompok terbaik
dan menyimpulkan
materi pembelajaran
3. Menyimpulkan materi
pembelajaran

Menutup pembelajaran
dengan memberikan
tugas berkelanjutan

√

√
√
√
3
√

√
√
4
√

4. Memberikan penguatan secara
langsung dan segera
1. Menyimpulkan materi
pembelajaran bersama dengan
siswa
2. Melakukan refleksi

√

3. Memberikan evaluasi

√

4. Memberikan umpan balik

√

Kriteria
Kriteria Keberhasilan Keterampilan Guru
27,5 ≤ skor ≤ 36

3

33
Sangat
Baik

Jumlah Skor

Skor yang diperoleh

√

Kriteria
Sangat Baik (A)
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18 ≤ skor < 27,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 18

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Semarang, 30 Maret 2015
Kolaborator

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 04201
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Lampiran 14
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS I

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nama
Siswa
ANI
ASW
AAS
AR
ACD
BDP
BPS
BS
CAP
DSW
DAK
DNH
EZ
FDK
FAS
IAF
KWF
LA
MHR
MM
MIY
MZT
MRA
NNRJ
NAM
NDS
NYP
NAF
PM
RF
RP
RIW

1
1
3
3
3
1
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2

Skor tiap Indikator
2 3 4 5 6 7
0 1 2 2 0 0
1 2 1 2 1 2
1 3 3 4 3 4
1 3 1 2 1 3
1 0 1 2 0 1
1 0 1 1 0 2
1 2 2 2 1 2
1 2 2 2 0 3
2 2 2 2 0 3
1 1 2 4 3 2
2 1 2 2 0 2
2 1 2 2 0 2
1 2 2 1 0 2
2 2 2 2 0 3
1 2 2 2 0 3
2 2 1 2 3 3
1 2 2 3 3 2
2 1 2 2 2 2
1 1 2 4 3 3
1 2 1 2 1 2
1 2 2 4 3 3
3 2 2 4 3 1
1 3 3 2 1 3
1 2 2 1 0 2
2 2 2 2 1 3
2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2
2 1 2 4 3 2
3 3 1 2 2 3
1 2 1 2 1 3
1 1 2 2 0 2
1 2 2 2 0 2

8
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2

Jumlah

Kriteria

7
13
23
16
7
8
15
14
16
18
14
13
12
15
14
16
18
16
19
14
20
20
18
11
17
17
14
18
19
14
12
13

Kurang (D)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Kurang (D)
Kurang (D)
Cukup (C)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Cukup (C)
Cukup (C)
Cukup (C)
Cukup (C)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Cukup (C)
Cukup (C)
Cukup (C)
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33
34
35
36
37
38
39
40

RDA
RAS
SYN
SFM
SAM
S
TFS
VMR

1
3
3
3
2
3
3
3

0 0 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
1 2 2
3 4 4
1 1 2
Jumlah
Rata-rata
Jumlah Rata-rata

1
2
2
2
2
4
4
1

0
0
1
0
0
3
3
0

0
3
2
3
2
3
4
2

1
2
2
2
1
2
2
2

5
15
14
15
11
20
27
12
600
15
1,85

Kurang (D)
Cukup (C)
Cukup (C)
Cukup (C)
Cukup (C)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Cukup (C)
CUKUP (C)

Pedoman Perskoran:
Skor yang diperoleh

Kriteria

24,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik (A)

16 ≤ skor < 24,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 16

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Semarang, 16 Maret 2015
Observer I

Observer II

Ayu Fatimah Cahyaningtyas

Nisa „Azizah

NIM. 1401411371

NIM. 1401411425
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Lampiran 15
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS II
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nama
Siswa
ANI
ASW
AAS
AR
ACD
BDP
BPS
BS
CAP
DSW
DAK
DNH
EZ
FDK
FAS
IAF
KWF
LA
MHR
MM
MIY
MZT
MRA
NNRJ
NAM
NDS
NYP
NAF
PM
RF
RP
RIW
RDA

1

Skor tiap Indikator
2 3 4 5 6 7

8

2
3
3
1

2
3
4
3

2
4
3
1

3
3
3
2

2
3
3
4

1
2
3
1

1
4
3
1

3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
1

3
2
1
3
2
3
1
2
0
1
3
4
1
4
0
0

2
3
3
1
3
2
0
2
1
1
2
3
2
3
1
2

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

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

1
2
3
1
1
3
0
2
1
1
1
1
2
2
1
0

3
3
3
3
3

2
1
3
3
4

2
4
3
3
4

2
3
3
4
3

4
3
3
2
4

3
2
3
2

3
3
3
1

4
2
3
0

4
2
3
2

3
4
4
2

Jumlah

Kriteria

2
3
3
2

15
25
25
15

Cukup (C)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Cukup (C)

2
3
2
3
3
2
0
3
0
3
3
4
2
4
3
3

2
3
2
2
3
3
1
2
1
3
3
3
1
3
1
2

18
24
21
16
21
23
7
20
11
16
21
23
14
26
14
12

Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Kurang (D)
Baik (B)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Cukup (C)
Sangat Baik (A)
Cukupn (C)
Cukup (C)

3
1
2
1
3

3
3
4
4
4

1
2
3
3
3

20
20
24
23
28

Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)

2
3
3
0

4
3
4
0

3
2
3
1

26
21
26
8

Sangat Baik (A)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Kurang (D)
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34
35
36
37
38
39
40

RAS
SYN
SFM
SAM
S
TFS
VMR

3
2
3

4
2
2

3
2
1

4
4
3

2
3
3

26
24
20

Sangat Baik (A)
Baik (B)
Baik (B)

3 4 3
4 4 4
3 3 4
Jumlah
Rata-rata
Jumlah Rata-rata

2
3
4

2
2
3

4
4
3

2
3
3

23
27
26
709
20,25
2,53

Baik (B)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)

3
3
3

3
4
2

4
4
3

3
3
3

BAIK (B)

Keterangan:
: Siswa yang tidak masuk

Pedoman Perskoran:
Skor yang diperoleh

Kriteria

24,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik (A)

16 ≤ skor < 24,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 16

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Semarang, 23 Maret 2015
Observer I

Observer II

Ayu Fatimah Cahyaningtyas

Nisa „Azizah

NIM. 1401411371

NIM. 1401411425
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Lampiran 16
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS III
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nama
Siswa
ANI
ASW
AAS
AR
ACD
BDP
BPS
BS
CAP
DSW
DAK
DNH
EZ
FDK
FAS
IAF
KWF
LA
MHR
MM
MIY
MZT
MRA
NNRJ
NAM
NDS
NYP
NAF
PM
RF
RP
RIW

1
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Skor tiap Indikator
2 3 4 5 6 7
4 1 2 3 4 3
1 3 2 3 2 3
4 3 4 4 4 4
3 4 4 3 2 4
4 2 3 4 4 3
2 4 2 3 2 4
2 4 3 2 1 3
3 3 3 3 2 4
2 3 3 3 2 3
2 3 3 2 1 4
2 3 3 3 2 3
3 4 4 3 2 4
1 2 2 2 1 2

8
1
2
4
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2

4
4
4
4
4
4

2
3
4
4
4
3

2
3
4
4
4
4

2
2
4
3
4
3

3
2
4
4
3
4

1
2
4
4
2
4

3
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
3
3
3
4
4
3
3
4
2
2

2
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3

2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

2
3
3
3
4
3
3
4
4
3
2

1
2
2
2
4
2
2
4
4
2
1

2
3
4
4
4
4
4
4
4
3
2

Jumlah

Kriteria

22
20
31
26
25
23
22
24
22
21
23
26
16

Baik (B)
Cukup (C)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Baik (B)

2
2
2
3
2
2

19
22
30
30
27
28

Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

16
26
26
27
31
28
27
30
31
23
20

Baik (B)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Baik (B)
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33
34
35
36
37
38
39
40

RDA
RAS
SYN
SFM
SAM
S
TFS
VMR

3
4
4
4
4
4
4
4

0 2 2
3 3 3
3 4 4
2 3 3
2 3 2
3 3 3
4 4 4
3 3 4
Jumlah
Rata-rata
Jumlah Rata-rata

2
4
3
2
2
3
3
3

0
4
2
1
1
1
2
1

1
4
3
2
3
4
4
4

1
2
3
2
2
3
4
3

11
27
26
19
19
24
29
25
922
24,26
3,03

Cukup (C)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
BAIK (B)

Keterangan:
: Siswa yang tidak masuk

Pedoman Perskoran:
Skor yang diperoleh

Kriteria

24,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik (A)

16 ≤ skor < 24,5

Baik (B)

8,5 ≤ skor < 16

Cukup (C)

0 ≤ skor < 8,5

Kurang (D)

Semarang, 30 Maret 2015
Observer I

Observer II

Ayu Fatimah Cahyaningtyas

Nisa „Azizah

NIM. 1401411371

NIM. 1401411425
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Lampiran 17
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF
SIKLUS I

No

Nama Siswa

Nilai

Kriteria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ANI
ASW
AAS
AR
ACD
BDP
BPS
BS
CAP
DSW
DAK
DNH
EZ
FDK
FAS
IAF
KWF
LA
MHR
MM
MIY
MZT
MRA
NNRJ
NAM
NDS
NYP
NAF
PM
RF
RP
RIW
RDA
RAS
SYN
SFM
SAM
S

65
55
70
80
65
30
65
65
65
52,5
70
62,5
55
60
40
55
70
65
52,5
50
70
55
47,5
70
42,5
85
65
50
85
65
60
60
70
40
65
60
52,5
75

Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
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39
TFS
85
40
VMR
75
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Mean
Jumlah siswa tuntas
Jumlah siswa tidak tuntas
Persentase ketuntasan klasikal

Tuntas
Tuntas
85
30
61,75
21
19
52,5%
Semarang, 16 Maret 2015

Kolaborator

Peneliti

Suhartati, S.Pd.

Dwi Noorcahyani

NIP. 19710702 2006 042015

NIM 1401411550
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Lampiran 18
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF
SIKLUS II

No

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ANI
ASW
AAS
AR
ACD
BDP
BPS
BS
CAP
DSW
DAK
DNH
EZ
FDK
FAS
IAF
KWF
LA
MHR
MM
MIY
MZT
MRA
NNRJ
NAM
NDS
NYP
NAF
PM
RF
RP
RIW
RDA
RAS
SYN
SFM
SAM
S

Nilai

Kriteria

45
85
90
80

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

75
70
70
60
75
65
55
70
60
57,5
72,5
90
75
80
60
65

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas

55
80
85
80
72,5

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

90
90
55
80
70
80
55

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

80

Tuntas

328

39 TFS
90
40 VMR
80
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Mean
Jumlah siswa tuntas
Jumlah siswa tidak tuntas
Persentase ketuntasan klasikal

Tuntas
Tuntas
90
45
72,64
26
9
74,29%

Keterangan:

: Siswa yang tidak masuk

Semarang, 23 Maret 2015
Kolaborator

Peneliti

Suhartati, S.Pd.

Dwi Noorcahyani

NIP. 19710702 2006 042015

NIM 1401411550
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Lampiran 19
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF
SIKLUS III

No

Nama Siswa

Nilai

Kriteria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ANI
ASW
AAS
AR
ACD
BDP
BPS
BS
CAP
DSW
DAK
DNH
EZ
FDK
FAS
IAF
KWF
LA
MHR
MM
MIY
MZT
MRA
NNRJ
NAM
NDS
NYP
NAF
PM
RF
RP
RIW
RDA
RAS
SYN
SFM
SAM
S

45
65
90
75
90
80
90
85
75
90
90
90
65

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

90
100
95
85
80
95

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

80
85
85
90
95
90
90
90
85
85
95
85
80
90
95
80
100

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

330

39
TFS
95
40
VMR
100
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Mean
Jumlah siswa tuntas
Jumlah siswa tidak tuntas
Persentase ketuntasan klasikal

Tuntas
Tuntas
100
45
86,05
37
1
97,37%

Keterangan:

: Siswa yang tidak masuk

Semarang, 30 Maret 2015
Kolaborator

Peneliti

Suhartati, S.Pd.

Dwi Noorcahyani

NIP. 19710702 2006 042015

NIM 1401411550
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Lampiran 20
HASIL OBSERVASI AFEKTIF
SIKLUS I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nama
Siswa
ANI
ASW
AAS
AR
ACD
BDP
BPS
BS
CAP
DSW
DAK
DNH
EZ
FDK
FAS
IAF
KWF
LA
MHR
MM
MIY
MZT
MRA
NNRJ
NAM
NDS
NYP
NAF
PM
RF
RP
RIW
RDA

Skor tiap Indikator
1
2
3
0
0
1
1
1
1
3
2
4
2
2
2
1
0
1
0
1
1
1
2
1
2
3
2
1
1
1
2
1
4
1
2
1
1
2
1
0
1
0
2
3
2
0
0
1
1
2
4
2
2
4
3
3
2
2
1
4
2
3
2
1
2
3
2
1
4
1
0
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3
1
2
1
3
3
4
3
3
3
2
2
3
1
0
1
1
2
2
0
0
1

Jumlah

Kriteria

1
3
9
6
2
2
4
7
3
7
4
4
1
7
1
7
8
8
7
7
6
7
2
3
5
7
4
10
9
7
2
5
1

Kurang (D)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Kurang (D)
Kurang (D)
Cukup (C)
Baik (B)
Cukup (C)
Baik (B)
Cukup (C)
Cukup (C)
Kurang (D)
Baik (B)
Kurang (D)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Kurang (K)
Cukup (C)
Cukup (C)
Baik (B)
Cukup (C)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Baik (B)
Kurang (D)
Cukup (C)
Kurang (K)
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34
35
36
37
38
39
40

RAS
SYN
SFM
SAM
S
TFS
VMR

1
2
2
1
1
3
2
Jumlah
Rata-rata
Jumlah Rata-rata

1
3
2
3
2
4
2

2
2
2
2
4
4
2

4
7
6
6
7
11
6
213
5,325
1,775

Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
CUKUP (C)

Pedoman Perskoran:
Skor yang diperoleh

Kriteria

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat Baik (A)

6 ≤ skor < 9,5

Baik (B)

2,5 ≤ skor < 6

Cukup (C)

0 ≤ skor < 2,5

Kurang (D)

Semarang, 16 Maret 2015
Peneliti

Dwi Noorcahyani
NIM 1401411550
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Lampiran 21

HASIL OBSERVASI AFEKTIF
SIKLUS II

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nama
Siswa
ANI
ASW
AAS
AR
ACD
BDP
BPS
BS
CAP
DSW
DAK
DNH
EZ
FDK
FAS
IAF
KWF
LA
MHR
MM
MIY
MZT
MRA
NNRJ
NAM
NDS
NYP
NAF
PM
RF
RP
RIW

Skor tiap Indikator
1
2
3

Jumlah

Kriteria

0
4
3
1

2
4
3
2

2
3
4
4

4
11
10
7

Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)

3
4
2
1
2
2
1
3
0
3
2
3
1
4
1
1

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

2
3
4
2
2
4
0
4
2
2
3
3
2
3
2
2

9
10
10
4
6
9
2
10
3
7
9
10
6
11
7
5

Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Kurang (D)
Sangat Baik (A)
Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)

2
4
4
2
3

2
4
3
4
3

4
2
3
2
4

8
10
10
8
10

Baik (B)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Sangat Baik (A)

4
4
2

3
3
3

4
4
4

11
11
9

Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
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33
34
35
36
37
38
39
40

RDA
RAS
SYN
SFM
SAM
S
TFS
VMR

0
3
4
3

1
3
3
4

1
4
4
2

2
10
11
9

Kurang (K)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Baik (B)

2
3
4
3
4
3
Jumlah
Rata-rata
Jumlah Rata-rata
Keterangan:

2
4
4

7
11
11
288
8,22
2,74

Baik (B)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
BAIK (B)

: Siswa yang tidak masuk

Pedoman Perskoran:
Skor yang diperoleh

Kriteria

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat Baik (A)

6 ≤ skor < 9,5

Baik (B)

2,5 ≤ skor < 6

Cukup (C)

0 ≤ skor < 2,5

Kurang (D)

Semarang, 23 Maret 2015
Peneliti

Dwi Noorcahyani
NIM 1401411550
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Lampiran 22
HASIL OBSERVASI AFEKTIF
SIKLUS III

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nama
Siswa
ANI
ASW
AAS
AR
ACD
BDP
BPS
BS
CAP
DSW
DAK
DNH
EZ
FDK
FAS
IAF
KWF
LA
MHR
MM
MIY
MZT
MRA
NNRJ
NAM
NDS
NYP
NAF
PM
RF
RP
RIW

Skor tiap Indikator
1
2
3
2
2
3
3
3
2
4
4
4
4
3
2
2
2
4
4
3
2
4
3
2
4
4
2
3
3
2
4
3
2
3
4
2
4
4
3
1
2
1

Jumlah

Kriteria

7
8
12
9
8
9
9
10
8
9
9
11
4

Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Cukup (C)

3
4
4
4
4
4

2
3
4
4
4
4

2
2
4
4
3
4

7
9
12
12
11
12

Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)

2
3
3
4
4
4
3
4
4
3
2

2
3
3
3
4
4
3
4
4
3
2

1
2
2
2
4
4
2
4
4
2
2

5
8
8
9
12
12
8
12
12
8
6

Cukup (C)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Baik (B)
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33
34
35
36
37
38
39
40

RDA
RAS
SYN
SFM
SAM
S
TFS
VMR

2
3
4
3
3
4
4
4
Jumlah
Rata-rata
Jumlah Rata-rata
Keterangan:

2
4
4
2
2
3
4
3

1
4
3
2
2
2
4
2

5
11
11
7
7
9
12
9
314
9,12
3,04

Cukup (C)
Sangat Baik (A)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Baik (B)
Baik (B)
Sangat Baik (A)
Baik (B)
BAIK (B)

: Siswa yang tidak masuk

Pedoman Perskoran:
Skor yang diperoleh

Kriteria

9,5 ≤ skor ≤ 12

Sangat Baik (A)

6 ≤ skor < 9,5

Baik (B)

2,5 ≤ skor < 6

Cukup (C)

0 ≤ skor < 2,5

Kurang (D)

Semarang, 30 Maret 2015
Peneliti

Dwi Noorcahyani
NIM 1401411550
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Lampiran 23
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran PKn melalui Model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia
Siklus I
Nama Sekolah Dasar

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Pembelajaran

:1

Subjek Pengamatan

: Siswa dan Guru Kelas V SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang

Petunjuk

: Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami
saat kegiatan pembelajaran!

1. Siswa tidak berbaris saat memasuki kelas, namun saat masuk ke kelas
dilakukan dengan tertib
2. Guru terlambat memulai pelajaran karena melakukan persiapan yang cukup
lama untuk mempersiapkan multimedia
3. Ada dua siswa yang tidak berdoa saat awal pembelajaran
4. Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran
5. Guru sudah melakukan apersepsi dengan menanyakan tentang organisasi
6. Guru menampilkan gambar untuk mengaitkan materi awal yang akan dibahas
7. Saat pembagian kelompok guru masih bingung, banyak siswa yang tidak
setuju dengan pembagian kelompok yang dilakukan guru. Guru meminta
bangku depan belakang, tapi siswa meminta samping-samping
8. Keadaan siswa tenang saat memperhatikan penayangan multimedia yang
diberikan guru
9. Guru tidak menegaskan waktu yang harus ditempuh siswa selama berdiskusi
sehingga diskusi berlangsung lama
10. Saat membacakan hasil diskusi, suara siswa yang digunakan masih pelan
sehingga siswa lain tidak mendengarkan, tidak ada tanggapan dari kelompok
lain setelah diskusi
11. Guru tidak menyimpulkan materi pembelajaran pada akhir kegiatan dan tidak
memberikan umpan balik.
Semarang, 16 Maret 2015
Kolaborator

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015
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CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran PKn melalui Model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia
Siklus I
Nama Sekolah Dasar

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Pembelajaran

:1

Subjek Pengamatan

: Siswa dan Guru Kelas V SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang

Petunjuk

: Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami
saat kegiatan pembelajaran!

1. Guru memerlukan waktu yang lama untuk memasang media yang akan
digunakan saat menyambungkanya ke LCD
2. Guru tidak menyiapkan siswa sebelum memasuki pembelajaran
3. Guru berdoa bersama siswa namun ada beberapa siswa yang tidak berdoa saat
pembelajaran dimulai
4. Saat penjelasan guru, siswa terfokus pada media yang digunakan guru
sehingga banyak siswa yang tidak menyalin tulisan yang ada dimultimedia
5. Guru kesulitan saat membagi kelompok karena banyak siswa yang tidak
setuju dengan pembagian kelompok yang dilakukan guru
6. Suasana kelas saat diskusi kurang kondusif terbukti dengan ada beberapa
siswa yang tidak berdiskusi saat diskusi berlangsung
7. Nomor yang maju mempresentasikan hasil diskusi kurang serius dan suara
yang digunakan saat membaca hasil diskusi masih kecil sehingga kelompok
lain tidak memperhatikan
8. Tidak ada siswa yang menanggapi presentasi kelompok yang maju kedepan
kelas
9. Siswa tidak menyimpulkan materi bersama guru dan tidak ada siswa yang
bertanya tentang materi yang dijelaskan guru
Semarang, 16 Maret 2015
Peneliti

Dwi Noorcahyani
NIM 1401411550
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Lampiran 24
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran PKn melalui Model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia
Siklus II
Nama Sekolah Dasar

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Pembelajaran

:2

Subjek Pengamatan

: Siswa dan Guru Kelas V SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang

Petunjuk

: Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami
saat kegiatan pembelajaran!

1. Siswa tidak berbaris saat memasuki kelas, namun saat masuk ke kelas
dilakukan dengan tertib
2. Guru lebih menghemat waktu saat memasang multimedia
3. Masih ada beberapa siswa yang tidak berdoa saat memulai kegiatan
4. Saat mengecek kehadiran siswa, ada lima siswa yang tidak masuk sekolah
5. Pembagian kelompok berjalan lancar dan tidak ada protes dari siswa
6. Tulisan di multimedia terlalu banyak sehingga menghabisakan lebih banyak
waktu untuk siswa menyalin ke buku tulis
7. Saat menyampaikan hasil diskusi, siswa terlihat masih kurang serius
8. Guru tidak memberikan penguatan secara langsung apabila terjadi kesalahan
9. Guru telah melakukan menyimpulkan materi pembelajaran namun belum
melakukan refleksi dengan menanyakan kesulitan siswa selama pembelajaran

Semarang, 23 Maret 2015
Kolaborator

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015
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CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran PKn melalui Model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia
Siklus II
Nama Sekolah Dasar

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Pembelajaran

:2

Subjek Pengamatan

: Siswa dan Guru Kelas V SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang

Petunjuk

: Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami
saat kegiatan pembelajaran!

1. Siswa langsung masuk ke kelas tanpa berbaris lebih dahulu
2. Guru memulai pembelajaran dengan berdoa bersama siswa
3. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran,

apersepsi

namun

tidak

memberikan motivasi diawal pembelajaran
4. Lima siswa tidak hadir saat pembelajaran berlangsung
5. Siswa terlihat antusias dengan nomor kepala yang diberikan guru dan
memasang dikepala mereka setelah guru memberikan
6. Saat penjelasan dari guru, banyak siswa yang menyalin tulisan di multiemdia
namun karena tulisan yang terlalu banyak di setiap slidenya memperlambat
penjelasan guru karena menunggu siswa menulis
7. Setelah mempresentasikan hasil diskusi, guru tidak langsung memberikan
penguatan

Semarang, 23 Maret 2015
Peneliti

Dwi Noorcahyani
NIM.1401411550
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Lampiran 25
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran PKn melalui Model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia
Siklus III
Nama Sekolah Dasar

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Pembelajaran

:3

Subjek Pengamatan

: Siswa dan Guru Kelas V SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang

Petunjuk

: Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami
saat kegiatan pembelajaran!

1. Siswa sudah berbaris sebelum memulai pembelajaran dengan rapi dan tertib
2. Guru mengkondisikan kelas dengan baik sebelum memulai pembelajaran
3. Ada beberapa siswa yang tidak ikut berdiskusi saat diskusi berlangsung
4. Sikap kelompok lain saat guru memberi reward kepada kelompok terbaik
kurang baik, kelompok lain terlihat belum terima dengan keputusan guru
5. Guru tidak melakukan refleksi dan kurang memberikan pertanyaanpertanyaan yang mampu memancing respon siswa
6. Siswa tidak ada yang bertanya lebih lanjut tentang materi

Semarang, 30 Maret 2015
Kolaborator

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015
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CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran PKn melalui Model Numbered Head Together (NHT)
berbantu Multimedia
Siklus III
Nama Sekolah Dasar

: SDN Tambakaji 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Pembelajaran

:3

Subjek Pengamatan

: Siswa dan Guru Kelas V SDN Tambakaji 03 Kota
Semarang

Petunjuk

: Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami
saat kegiatan pembelajaran!

1. Siswa berbaris dengan tertib sebelum masuk kedalam kelas
2. Siswa duduk dengan tenang ditempatnya masing-masing dan berdoa bersama
guru, hanya ada satu siswa yang tidak berdoa saat awal pembelajaran
3. Sebagaian besar siswa memperhatikan penayangan multimedia dari guru dan
menyalin tulisannya ke buku tulis masing-masing
4. Diskusi berjalan dengan baik karena siswa tertarik dengan soal LKS yang
berbantuk TTS
5. Banyak siswa yang menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh guru saat
proses pembelajaran
6. Guru menyimpulkan materi bersama siswa dan memberikan kesemapatan
pada siswa untuk bertanya

Semarang, 30 Maret 2015
Peneliti

Dwi Noorcahyani
NIM.14011411550
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Lampiran 26
Lembar Wawancara Kolaborator Terhadap
Pembelajaran PKn Melalui Model Numbered Head Together (NHT)
Berbantu Multimedia
Siklus I
Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Kota Semarang

Hari/ Tanggal

: Senin, 16 Maret 2015

Kelas/ Semester

: V/ 2

Pembelajaran

:1

Pertanyaan

:

1.

Bagaimana pendapat anda tentang proses pembelajaran dengan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban: model ini inovatif karena menggunakan nomor kepala.
Sehingga pembagian kelompok lebih terstruktur. Penggunaan model ini
membuat semua siswa harus siap saat nomornya dipanggil guru untuk
maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi mereka

2.

Apakah model Numbered Head Together (NHT) cocok dengan
multimedia yang digunakan untuk pembelajaran PKn?
Jawaban: model dan media yang digunakan cocok digunakan untuk
pembelajaran PKn, karena dengan menggunakan multimedia siswa bisa
melihat contoh langsung terkait materi dari video yang diputar

3.

Apakah kelebihan pembelajaran dengn model Numbered Head Together
(NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban: kelebihannya terlihat dari keadaan kelas yang tenang dan
kondusif karena siswa menjadi memiliki fokus saat guru menjelaskan
materi pembelajaran
4. Apakah kekurangan pembelajaran dengan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban: kekurangannya terletak pada multimedia yang digunakan. Ada
beberapa hal yang harus diperbaik lebih baik penggunaan suara-suara
dalam multimedi terlalu ramai. Selain itu gambar yang digunakan terlalu
banyak sehingga konsentrasi siswa terpecah antara gambar dan materi
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5.

Apakah perbedaan yang terjadi pada hasil belajar PKn setelah
penggunaan

model

Numbered

Head

Together

(NHT)

berbantu

Multimedia?
Jawaban: nilai evaluasi siswa meningkat namun masih belum maksimal.
Selain itu siswa menjadi lebih mudah menerima materi yang diterangkan
guru

Semarang, 16 Maret 2015
Kolaborator

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015
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Lampiran 27
Lembar Wawancara Kolaborator Terhadap
Pembelajaran PKn Melalui Model Numbered Head Together (NHT)
Berbantu Multimedia
Siklus II
Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Kota Semarang

Hari/ Tanggal

: Senin, 23 Maret 2015

Kelas/ Semester

: V/ 2

Pembelajaran

:2

Pertanyaan

:

1.

Bagaimana pendapat anda tentang proses pembelajaran dengan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban: model ini mengaktifkan siswa selama proses diskusi karena mau
tidak mau semua siswa harus siap apabila nomor mereka nanti dipanggil
untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

2.

Apakah model Numbered Head Together (NHT) cocok dengan multimedia
yang digunakan untuk pembelajaran PKn?
Jawaban: model dan media yang digunakan cocok digunakan untuk
pembelajaran PKn, karena saat penayangan multimedia banyak gambargambar yang didukung video tentang contoh bentuk-bentuk keputusan
bersama di berbagai lingkungan.

3.

Apakah kelebihan pembelajaran dengan model Numbered Head Together
(NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban: kelebihannya model NHT adalah pemakaian nomor kepala
menyebabkan guru lebih mudah mengawasi masing-masing siswa siswa
selama proses pembelajaran. Pengelompokan siswa lebih teratur dengan
pemakaian warna ikat kepala

4.

Apakah kekurangan pembelajaran dengan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban: kekurangan pembelajaran dengan model NHT berbantu
multimedia adalah tulisan yang ada di multimedia terlalu banyak sehingga
siswa terlalu lama dalam menyalin tulisan di multimedia
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5.

Apakah perbedaan yang terjadi pada hasil belajar PKn setelah penggunaan
model Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban: nilai evaluasi siswa semakin meningkat, keaktifan siswa
meningkat dan suasana kelas terkondisikan dengan baik

Semarang, 23 Maret 2015
Kolaborator

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015
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Lampiran 28
Lembar Wawancara Kolaborator Terhadap
Pembelajaran PKn Melalui Model Numbered Head Together (NHT)
Berbantu Multimedia
Siklus III
Nama SD

: SDN Tambakaji 03 Kota Kota Semarang

Hari/ Tanggal

: Senin, 23 Maret 2015

Kelas/ Semester

: V/ 2

Pembelajaran

:3

Pertanyaan

:

1.

Bagaimana pendapat anda tentang proses pembelajaran dengan model
Numbered Head Together (NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban: penggunaan model NHT membantu guru meningkatkan
keterampilan mengajarnya karena guru menjadi lebih mudah mengawasi
siswa yang ada di kelas dengan nomor kepala yang mereka gunakan.

2.

Apakah model Numbered Head Together (NHT) cocok dengan
multimedia yang digunakan untuk pembelajaran PKn?
Jawaban: Cocok, karena dengan multimedia model NHT dapat dilakukan
dengan maksimal. Guru dapat menayangkan multimedia dan saat ingin
mengajukan pertanyaan dapat menunjuk nomor kepala yang digunakan
siswa

3.

Apakah kelebihan pembelajaran dengan model Numbered Head Together
(NHT) berbantu Multimedia?
Jawaban: kelebihan penggunaan model ini guru menjadi lebih mudah
dalam mengelompokkan siswa kedalam kelompok kecil saat berdiskusi
kelompok, untuk siswa kelebihan dari model ini adalah menjadi lebih
siap selama proses pembelajaran karena sewaktu-waktu nomornya dapat
dipanggil

4.

Apakah kekurangan pembelajaran dengan model Numbered Head
Together (NHT) berbantu Multimedia?
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Jawaban: kekurangan dari model ini adalah tidak semua siswa dapat
maju kedepan kelas karena jumlahnya yang banyak dan keterbatasan
waktu saat pembelajaran berlangsung
5.

Apakah perbedaan yang terjadi pada hasil belajar PKn setelah
penggunaan

model

Numbered

Head

Together

(NHT)

berbantu

Multimedia?
Jawaban: ketuntasan pembelajaran semakin membaik dan semakin
sedikit siswa yang mendapat nilai dibawah KKM

Semarang, 30 Maret 2015
Kolaborator

Suhartati, S.Pd.
NIP. 19710702 2006 042015
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Lampiran 29

DOKUMENTASI SIKLUS I

1. Guru membuka pelajaran

3. Guru menyajikan konsep/materi
berbantu multimedia

2. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok
dan diberi nomor kepala

4. Siswa berdiskusi dengan
kelompoknya sesuai warna ikat
kepala
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5. Guru memanggil nomor kepala untuk
mempresentasikan hasil diskusi

7. Siswa dengan nomor yang lain
maju ke depan

6. Siswa yang nomornya
dipanggil maju
mempresentasikan hasil
diskusi

8. Guru menutup pelajaran
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Lampiran 30

DOKUMENTASI SIKLUS II

1. Guru membuka pelajaran

3. Guru menjelaskan dengan
multimedia

2. Siswa dibagi dalam kelompok dan
diberi nomor kepala

4. Siswa berdiskusi dengan
kelompoknya
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5. Siswa yang nomornya
dipanggil maju ke depan

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi

6. Nomor lain yang dipanggil
maju kedepan

8. Guru menutup pelajaran
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Lampiran 31

DOKUMENTASI SIKLUS III

1. Guru membuka pelajaran

2. Siswa dibagi dalam kelompok dan
diberi nomor kepala

3. Guru menjelaskan dengan
multimedia
4. Siswa berdiskusi dengan teman
kelompoknya
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5. Siswa yang nomornya dipanggil
maju kedepan kelas

7. Nomor lain yang dipanggil maju
kedepan kelas

6. Guru menanyakan tanggapan
kelompok lain

8. Guru memberikan reward kepada
kelompok terbaik
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9. Guru bersama siswa menyimpulkan
materi pembelajaran

11. Guru memberikan tindak lanjut
pembelajaran

10. Siswa mengerjakan soal evaluasi

12. Guru menutup pelajaran
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Lampiran 32
PENINGKATAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS I, II DAN III
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Lampiran 33
SURAT-SURAT PENELITIAN
1. Surat Ijin Penelitian
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2. Surat Keterangan KKM Kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang
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3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian

