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ABSTRAK 

   
Rohmana, Kiki Siti. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui 

Model Team Assisted Individualization Dengan Media Audiovisual 

Pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing  Fitria Dwi 

Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 284 Hlm. 

 

PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga 

negara yang baik Tujuan PKn belum tercapai dikarenakan guru kurang 

memaksimalkan penggunaan model pembelajaran, materi pembelajaran PKn yang 

banyak menyebabkan siswa membutuhkan kemampuan lebih untuk mengingat 

materi, kurangnya kerjasama siswa dalam berdiskusi kelompok menyelesaikan 

tugas serta media belajar kurang menarik. Hal tersebut menyebabkan 59,1%hasil 

belajar dari seluruh siswa pada mata pelajaran PKn belum mencapai KKM (67). 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran PKn yang meliputi keterampilan guru,aktivitas siswa dan 

hasil belajar pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang? Tujuan 

penelitian adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajarpada siswa kelas IVA SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang? 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 3 

siklus, masing-masing terdiri dari satu pertemuan.Setiap siklus terdiri atas 4 tahap, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.Subjek penelitian adalah 

guru dan siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang.Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes dan nontes.Analisis data menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 22 (baik), siklus II memperoleh skor 25 (baik) dan pada siklus 

III memperoleh skor 29 (sangat baik). (2) Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh skor 20,13(baik), pada siklus II memperoleh skor 23,68 (baik) dan 

pada siklus III  memperoleh skor 26,63(sangat baik). (3) Persentase ketuntasan 

klasikal pada siklus I 63,6%, meningkat pada siklus II menjadi 72,72%, dan 

meningkat pada siklus III  menjadi 90,9%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model Team Assisted 

Individualization dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran PKn. Saran yang di berikan adalah hendaknya guru mampu 

mengiiplementasikan model Team Assisted Individualization dengan media 

audiovisual sebagai solusi meningkatkan kualitas pembelajaran PKn; hendaknya 

siswa dapat aktif bekerjasama dalam kelompok; sekolah diharapkan mampu 

mengembangkan model Team Assisted Individualization dengan media 

audiovisual lebih lanjut sehingga menjadi lebih baik. 

Kata kunci : audiovisual, kualitas pembelajaran, PKn, Team Assisted 

Individualization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan lualitas 

sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin keberlangsungan 

pembangunan suatu negara. Pendidikan  yang  berkualitas mencerminkan  

kemajuan  bangsa  dan  negara. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah  

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara(dalam Sisdiknas, 2014:2-3). 

Berdasarkan 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 kewajiban untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945 (Winarno, 2014 : 18). 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma. 

PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk  
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warga negara yang baik. (Ruminiati, 2008:1). Mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menangggapi isu-isu 

kewarganegaraan. 

Dalam Standar Isi 2006 ruang lingkup dalam mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan mencakup  delapan aspek yaitu Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa ; norma ; hokum dan  peraturan ; hak asasi manusia ; 

kebutuhan warga Negara ; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik;  

Pancasila dan globalisasi (Winarno, 2014:28). Oleh karena itu bagi 

pendidikan di Indonesia, PKn merupakan program pembelajaran nilai dan 

moral berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang bermuara pada 

terbentuknya watak Pancasila dan UUD 45 dalam diri perserta didik.  

Berdasarkan kajian kebijakan kurikulum PKn yang dilakukan 

Depdiknas pada tahun 2007 menunjukkan bahwa komposisi jumlah SK 

dan KD untuk tiap semester baik untuk SD, SMP dan SMA cukup 

memadai. Namun aspek sikap proporsinya hanya 12%, aspek perilaku 

20,17% dan aspek pengetahuan 69,43%/ Hal ini berakibat pada 

pembelajaran PKn yang dipenuhi pengajaran konsep keilmuan semata. 

Penyampaian pembelajaranpun lebih banyak didominasi metode 

ekspositori, ceramah, dan pemaparan dari guru. Guru belum menggunakan 

model pembelajaran yang inovatif dan juga belum menggunakan 

mutimedia sehingga pembelajaran cepat menjenuhkan dan membosankan. 
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Sejalan dengan  hal tersebut, hasil refleksi peneliti dengan 

kolaborator terhadap pembelajaran PKn siswa kelas IVA SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang, menunjukkan bahwa kualitas 

pembelajaran PKn di SDN Pudakpayung 02 masih rendah. Faktor 

penyebabnya yaitu  guru belum optimal dalam menggunakan model 

pembelajaran dan penggunaan media belajar dalam pembelajaran PKn 

kurang menarik sehingga siswa kurang termotivasi belajar. Materi 

pembelajaran PKn yang banyak menyebabkan siswa membutuhkan 

kemampuan mengingat yang lebih dan kurangnya kerjasama siswa dalam 

berdiskusi menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.Hal-hal tersebut 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar PKn siswa kelas IVA SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang.  

Hal itu didukung data dari pencapaian hasil belajar siswa kelas 

IVA pada mata pelajaran PKn masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 67. Rata-rata hasil belajar 

mata pelajaran PKn hanya  40,9  % (9 dari 22 siswa) mendapat nilai 67 ke 

atas atau tuntas belajar, sedangkan 59,1 % (13dari 22 siswa) nilainya 

masih dibawah kkm. Nilai terendah 40, tertinggi 80 dan rata-rata kelas 

63,86.Berdasarkan data tersebut, perlu diadakan perbaikan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di kelas IVA SDN Pudakpayung 

02 Kota Semarang.  

Berdasarkan  permasalahan tersebut guru harus menciptakan 

sebuah suasana belajar yang menyenangkan serta mampu membuat siswa 
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aktif dan kreatif dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada 

guru dan peserta didik. Guru harus menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif serta menggunakan media kreatif agar siswa dapat memahami 

materi dengan mudah. Dengan penggunaan media pembelajaran akan 

terasa menarik bagi siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. Hal ini dapat memacu semangat belajar siswa agar hasil belajar 

dapat sesuai dengan yang diharapkan. 

Hasil diskusi peneliti dan kolaborator, untuk memecahkan masalah 

pembelajaran tersebut ditetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, yang dapat mendorong keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dan meningkatkan kreativitas serta ketrampilan guru. Salah 

satu model pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan efektivitas 

pembelajaran adalah model Team Assisted Individualization  dengan 

media Audiovisual. 

Model pembelajaranTeam Assisted Individualization memiliki 

dasar pemikiran untuk mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan 

individual berkaitan dengan kemampuan maupun pencapaian prestasi 

siswa. Dalam model pembelajaran Team Assisted Individualization, siswa 

ditempatkan dalam kelompok – kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang 

heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara 

individu bagi siswa yang memerlukannya (Shoimin, 2014:200) 

Menurut Slavin (2005 : 200) ada beberapa manfaat Team Assisted 

Individualization yang memungkinkannya memenuhi kriteria 
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pembelajaran efektif, diantaranya adalah (1) meminimalisasi keterlibatan 

guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin; (2) melibatkan guru untuk 

mengajar kelompok-kelompok kecil yang heterogen ; (3) memudahkan 

siswa untuk melaksankannya karena teknik operasional yang cukup 

sederhana ; (4) memotivasi siswa untuk mempelajari materi – materi yang 

diberikan dengan cepat dan akurat, tanpa jalan pintas; dan (5) 

memungkinkan siswa untuk bekerja dengan siswa-siswa lain yang berbeda 

sehingga tercipta sikap positif diantara mereka.  

Selain menerapkan model pembelajaran yang inovatif, penggunaan 

media pembelajaran juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Pembelajaran PKn dengan model pembelajaranTeam 

Assisted Individualization akan lebih bermakna jika didukung dengan 

media yang dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar, dan 

hasil belajar siswa. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan 

kualitas proses belajar-mengajar, pada umumnya hasil belajar siswa 

dengan menggunakan media pembelajaran akan tahan lama mengendap 

sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai tinggi (Anitah, 2009:6.9). 

Media pembelajaran adalah semua bahan dan alat fisik yang bisa 

digunakan untuk mengimplementasikan pengajaran dan memfasilitasi 

prestasi siswa terhadap sasaran atau tujuan pembelajaran (Indriana, 

2011:16). Media pembelajaran banyak jenisnya, salah satunya yaitu media 

Audiovisual. Media Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur 
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suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang 

lebih baik, karena meliputi kedua jenis media, yaitu audio dan visual. 

Penelitian yang mendukung pemilihan model Team Asissted 

Individuaization  dengan media Audiovisualadalah penelitian yang 

dilakukan oleh  Mandasrai Ad'ha pada tahun 2012 yang dimuat dalam  

Jurnal FKIP UNILA  dengan judul “ Peningkatan Aktivitas Dan Hasil 

Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Assisted Individualization (Tai) Pada Mata Pelajaran Pkn”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada pembelajaran 

PKn dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti 

dari persentase rata-rata kinerja guru pada siklus I (54), siklus II (64), dan 

siklus III (82). Nilai  rata-rata aktivitas siswa pada siklus I (44,58%), 

siklus II (61,08%), dan siklus III (80,78%). Rata-rata nilai hasil belajar 

siswa pada siklus I 55,17, siklus II 75,86 dan siklus III 86,21. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suwarto WA, Hadiyah, 

dan Amir pada tahun 2011  yang juga dimuat dalam Jurnal FKIP UNS 

dengan judul “Penggunaan Media Audiovisual Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar PKn”. Hasil penelitian penggunaan media audio-visual pada siswa 

kelas III SDN Dadapsari No. 129 Pasar Kliwon Surakarta tahun pelajaran 

2010 / 2011, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: melalui 

penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan pengenalan aturan-

aturan yang berlaku di masyarakat pada siswa kelas III SD Negeri 
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Dadapsari No. 129 Pasar Kliwon Surakarta tahun pelajaran 2010 / 2011. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas terjadi peningkatan yaitu pada 

tes awal sebesar 54,51; siklus pertama 72,42; dan pada siklus kedua naik 

menjadi 85,93. Untuk siswa tuntas belajar (nilai ketuntasan 60) pada tes 

awal 46,51%, tes siklus pertama 86,95%, dan pada tes siklus kedua siswa 

belajar tuntas mencapai 100%.Penelitian ini telah membuktikan bahwa 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui penggunaan media 

audio-visual dapat meningkatkan pemahaman siswa khususnya pada 

materi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru untuk meningkatkan 

keterampilan mempergunakan media audiovisual dalam pembelajaran dan 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehubungan dengan 

pemahaman dan hasil belajar siswa yang akan dicapai  

Peneliti memilih model Team Assisted Individualization  dengan 

media Audiovisual dikarenakan model Team Assisted Individualization   

tidak hanya menekankan pada pembelajaran individu tetapi juga kerjasama 

dalam kelompok. Melalui model Team Assisted Individualization, siswa 

mencoba menggali kemampuannya sendiri melalui pengalaman yang 

mereka miliki, kemudian bekerja sama dan mendiskusikannya, sehingga 

secara bersama-sama  siswa dapat mengeksplorasi perasaan, sikap, nilai 

dan berbagai strategi pemecahan masalah.Implementasi  Model 

Pembelajaran Team Assisted Individualization dalam penelitian  ini juga 

didampingi dengan penggunaan media Audiovisual.Penggunaan media 
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Audiovisual dalam penelitian ini membantu peneliti dalam  menyampaikan 

materi pembelajaran dan membantu siswa untuk mengingat materi 

pembelajaran PKn yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai dengan maksimal. Selain itu, dengan menggunakan media 

Audiovisualpembelajaran akan terasa menarik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi dan antusisas siswa dalam belajar. 

Dari uraian latar belakang tersebut penelitimelakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn 

melalui Model Team Assisted Individualization dengan Media Audiovisual 

pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

3.2.1.1. Rumusan Masalah Umum 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui 

model Team Assisted Individualization dengan Media Audiovisualpada siswa 

kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang? 

1.2.1.2. Rumusan Masalah Khusus 

1) Bagaimana cara meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn 

melalui model Team Assisted Individualization dengan Media 

Audiovisualpada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang? 
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2) Bagaimana cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn 

melalui model Team Assisted Individualization dengan Media 

Audiovisualpada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang? 

3) Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

melalui model Team Assisted Individualization dengan Media 

Audiovisualpada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka untuk memecahkan 

masalah tersebut dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas dengan menerapkan 

model Team Assisted Individualization  dengan Media Audiovisual dalam 

pembelajaran PKn pada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang.  

Adapun langkah-langkah Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization  dengan Media Audiovisual yaitu sebagai berikut: 

1. Guru melakukan pra pembelajaran dan membuka pelajaran. 

2. Placement Test(Guru memberikan pre-test kepada siswa untuk mendapat skor 

awal) 

3. Teams (Guru membentuk kelompok heterogen) 

4. Teaching Group (Guru memberikan materi  menggunakan  media audiovisual) 

5. Team Study(Setiap kelompok mengerjakan Lembar Kerja Kelompok, setiap 

siswa mengerjakan  soal yang berbeda dan dikoreksi teman satu kelompok 

kemudian didiskusikan bersama. Guru memberikan bantuan secara individual 

bagi yang memerlukannya) 

6. Student Creative (Setiap kelompok  mempresentasikan hasil kerjanya) 
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7. Team Score and Team Recognition(Guru menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil (jika ada) berdasarkan hasil koreksi) 

8. Whole-Class Units (Guru memberikan umpan balik dan penguatan kepada siswa 

mengenai materi yang dipelajari di akhir pembelajaran) 

9. Fact Test (Siswa mengerjakan soal post-test berupa soal evaluasi) 

10. Guru menutup pelajaran. 

Tabel 1.1 

Langkah – Langkah Model Pembelajaran Team Assisted Individualization  dengan 

media Audiovisual 

 

Langkah – langkah 

Pembelajaran 

ModelTeams 

Assisted 

Individualization  

* 

 

Langkah – 

langkah 

Pembelajaran 

MediaAudiovisu

al 

** 

Langkah – langkah 

Pembelajaran Model 

Pembelajaran Teams 

Assisted 

Individualization  

berbantu 

mediaAudiovisual 

(Kegiatan Guru) 

Langkah – langkah 

Pembelajaran 

Model 

PembelajaranTeam

s Assisted 

Individualization  

berbantu 

mediaAudiovisual 

(Kegiatan Siswa ) 

(1) Placement Test ; 

(2) Teams ; 

 (3) Teaching 

Group;  

(4) Student Creative; 

 (5) Team Study ;  

(6) Fact Test;  

(7) Team Score and 

Team Recognition;  

(8) Whole-Class 

Unit.  

1. Perencanaan 

2. Persiapan 

3. Penyajian 

media 

pembelajaran 

4. Aktivitas 

Lanjutan 

 

1. Guru melakukan pra 

pembelajaran dan 

membuka pelajaran. 

2. Placement Test(Guru 

memberikan pre-test 

kepada siswa untuk 

mendapat skor awal) 

3. Teams (Guru 

membentuk kelompok 

heterogen) 

4. Teaching Group (Guru 

memberikan materi  

menggunakan  media 

audiovisual) 

5. Team Study(Setiap 

kelompok mengerjakan 

1. Siswa 

mengkondisikan 

kelas dengan baik. 

2. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 

kompetensi dan 

tujuan pembelajaran 

3. Siswa 

mendengarkan 

materi yang 

disampaikan dengan 

media Audiovisual 

4. Siswa 

berkumpul dengan 

kelompok yang telah 
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Lembar Kerja 

Kelompok, setiap siswa 

mengerjakan  soal yang 

berbeda dan dikoreksi 

teman satu kelompok 

kemudian didiskusikan 

bersama. Guru 

memberikan bantuan 

secara individual bagi 

yang memerlukannya) 

6. Student Creative 

(Setiap kelompok  

mempresentasikan hasil 

kerjanya) 

7. Team Score and Team 

Recognition(Guru 

menetapkan kelompok 

terbaik sampai 

kelompok yang kurang 

berhasil (jika ada) 

berdasarkan hasil 

koreksi) 

8. Whole-Class Units 

(Guru memberikan 

umpan balik dan 

penguatan kepada 

siswa mengenai materi 

yang dipelajari di akhir 

pembelajaran) 

9. Fact Test (Siswa 

mengerjakan soal post-

test berupa soal 

evaluasi) 

10. Guru menutup 

pelajaran. 

 

dibentuk 

5. Siswa 

melaksanakan 

diskusi kelompok 

6. Dalam 

diskusi kelompok, 

setiap anggota 

kelompok saling 

memeriksa jawaban 

teman satu 

kelompok 

7. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompoknya 

8. Siswa 

mengerjakan post-

test berupa soa 

evaluasi 

 

Keterangan: 

* Shoimin (2014 : 200) 

**Arsyad (2014 : 143) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dilakukan penelitian 

adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui model Team 

Assisted Individualization  dengan media Audiovisualpada siswa kelas IVA di 

SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Secara Khusus 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn 

melalui model Team Assisted Individualization  dengan Media 

Audiovisualpada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

PKn melalui model Team Assisted Individualization  dengan Media 

Audiovisualpada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

3) Meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran PKn melalui model Team 

Assisted Individualization  dengan Media Audiovisualpada siswa kelas 

IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan mafaat pada peningkatan kualitas 

pembelajaran PKn baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, secara teoritis dapat 

memberikan pengetahuan baru bagi guru dan peneliti dalam menggunakan model 
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Team Assisted Individualization dengan media Audiovisual pada pembelajaran 

PKn, memberikan sumbangan bagi lmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pembelajaran PKn serta menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Meningkatkan kreativitas dan memberikan wawasan pengetahuan serta 

pengalaman tentang penggunaan model Team Assisted Individualization dengan 

media  audiovisual pada pembelajaran PKn. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan  model Team Assisted Individualization 

dengan media  audiovisual dapat bermanfaat bagi siswa dalam menerima 

pengalaman belajar yang bervariasi sehingga meningkatkan keaktifan, motivasi 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian Tindakan kelas dapat dijadikan referensi bagi sekolah dalam perbaikan 

pembelajaran menggunakan model Team Assisted Individualization dengan media  

audiovisual, memberikan sumbangan konseptual agar senantiasa berupaya 

meningkatkan kualitas pendidikan, dan membantu sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian  Belajar 

Menurut Hamdani (2011:21) belajar merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Seseorang dikatakan 

belajar bila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan 

itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi terasa oleh yang 

bersangkutan (orang yang sedang belajar itu). Guru tidak dapat melihat 

aktivitas pikiran dan perasaan siswa. Yang dapat diamati guru ialah 

manifestasinya, yaitu kegiatan siswa sebagai akibat adanya aktivitas 

pikiran dan perasaan pada diri siswa tersebut.  

Belajar adalah suatu proses mental yang tidak terlihat melalui 

interaksi dengan lingkungannya , sehingga terjadi perubahan tingkah laku 

siswa (Prastowo, 2013:65), sedangkan menurut Sanjaya (2011 : 229) 

belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas mental seseorang 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang bersifat positif baik perubahan dalam aspek 

pengetahuan, sikap maupun psikomotor. Proses belajar ini bersifat 

individual , yang dilakukan oleh siswa dan muncul karena berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya. 
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Menurut Anitah (2009: 1.3-1.8), tiga ciri utama belajar yaitu: 

1) Proses 

Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan 

merasakan. Seorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaanya 

aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang 

lain, akan tetapi dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri. Guru tidak 

dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa. Guru melihat dari 

kegiatan siswa sebagai akibat adanya aktivitas pikiran dan perasaan siswa. 

2) Perubahan Perilaku 

Hasil belajar akan nampak pada perubahan perilaku individu yang 

belajar. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku 

sebagai akibat kegiatan belajarnya. Pengetahuan dan keterampilanya 

bertambah, dan penguasaan nilai-nilai dan sikapnya bertambah pula. 

3) Pengalaman 

Belajar adalah mengalami, dalam arti bahwa belajar terjadi karena 

individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan pisik 

maupun lingkungan social. Lingkungan pisik adalah lingkungan di sekitar 

individu baik dalam bentuk alam sekitar (natural) maupun dalam bentuk 

hasil ciptaan manusia (cultural). 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian belajar dan 

ciri utama dalam belajar dapat peneliti simpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha atau aktivitas seseorang secara individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah lakudalam aspek kognitif, afektif, maupun 



16 

 

 

 

psikomotorik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar melalui 

interaksi dengan lingkungannya. 

2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.Menurut 

Anitah (2009:2.7) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu faktor dalam diri siswa sendiri 

(intern) dan faktor dari luar diri siswa (ekstern). Faktor dari dalam diri siswa yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar diantaranya adalah kecakapan,minat, bakat, 

usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. 

Faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah 

lingkungan fisik dan non fisik (termasuk suasana kelas dalam belajar, seperti riang 

gembira, menyenngkan), lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, program 

sekolah (termasuk dukungan komite sekolah), guru, pelaksanaan pembelajaran, 

dan teman sekolah. 

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil 

belajar sebagai berikut (Daryanto, 2012:36-50) :  

1) Faktor Intern siswa 

Mencakup  faktor jasmani, faktor psikologis dan faktor Kelelahan. Faktor 

jasmani adalah faktor yang berkaitan dengan kesehatan seseorang dan cacat 

tubuh. Seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan 

badannya agar terhindar dari gangguan seperti mudah lelah, tidak bersemangat 

serta cepat pusing. Selain itu kondisi tubuh yang cacat seperti buta, tuli dan 

lumpuh dapat mempengaruhi belajar. Faktor psikologis dipengaruhi oleh tujuh hal 
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yaitu (1) Inteligensi adalah kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan 

kedalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. (2) Perhatian, siswa harus 

memiliki perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya agar tidak timbul 

kebosanan. (3) Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan yang selalu diikuti dengan perasaan senang.         

(4) Bakat merupakan kemampuan untuk belajar yang disertai dengan latihan agar 

bakat tersebut terealisasikan. (5) Motif merupakan penggerak atau pendorong 

untuk melakukan suatu perbuatan. (6) Kematangan merupakan fase dalam 

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. (7) Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberi 

respon atau bereaksi. Faktor Kelelahan dibedakan menjadi dua macam yaitu:     

(1) Kelelahan jasmani merupakan kekacauan substansi sisa pembakaran didalam 

tubuh, sehingga darh kurang lancar dalam bagian-bagian tertentu ; (2) Kelelahan 

Rohani merupakan timbulnya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan 

dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada 

bagian kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit berkonsetrasi. 

2) Faktor Ekstern Siswa 

Faktor Ekstern dikelompokkan menjadi 3 faktor yaitu : 

1. Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dalam keluarga berupa : 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga, dan keadaan ekonomi keluarga.  
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2. Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode belajar, 

kurikulum, relasi guru dengn siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam 

masyarakat. Beberapa hal yang mempengaruhi belajar siswa dalam 

masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

meliputi kemampuan internal siswa dan situasi kondisi yang berada di luar siswa. 

Faktor-faktor belajar tersebut saling berkaitan dalam pencapaian perubahan 

tingkah laku siswa sehingga pada akhirnya menentukan kualitas pembelajaran , 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Gagne dalam Huda (2013;3) Pembelajaran dapat diartikan 

sebagai proses modifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa diperhatikan 

Sedangkan Prastowo (2013: 65) mengemukakan pembelajaran adalah 

suatu kegiatan untuk membuat siswa belajar dengan melibatkan beberapa 

unsur, baik ekstrinsik maupun intrinsik yang melekat dalam diri siswa dan 
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guru, termasuk lingkungan, guna tercapainya tujuan belajar-mengajar yang 

telah ditentukan. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator , bukan diktator 

dan sumber belajar satu-satunya. 

Pembelajaran  merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

terjadi proses pemerolehan ilmudan pengatahuan, penguasaan , kemahiran 

dan tabiat , serta pembentukan sikap dan keyakinan peserta didik. Dengan 

kata lain , pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik (Susanto , 2015: 19). 

Menurut Sanjaya (2014:15) pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara siswa dengan guru atau dengan lingkungannya untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam proses komunikasi itu dapat dilakukan 

secar verbal (lisan) dan dapat pula dilakukan secara nonverbal, seperti 

penggunaan media computer dalam pembelajaran. Namun demikian 

apapun media yang digunakan dalam pembelajaran itu, esensi 

pembelajaran ditandai dengan serangkaian kegiatan komunikasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalahsuatu proses 

interaksi yang melibatkan pendidik, peserta didik dan lingkungannya 

dalam proses belajar mengajar yang dilakukan dalam upaya memperoleh 

keterampilan, ilmu pengetahuan dan perubahan perilaku. 

2.1.2.2 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran di sekolah dapat tercermin dari beberapa komponen, 

diantaranya dalam hal ini yaitu keterampilan guru yang dapat mengaktifkan 
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siswanya dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, aktivitas siswa yang 

meningkat dalam pembelajaran, dan hasil belajar yang diperoleh siswa diatas 

KKM. Menurut Daryanto (2012: 58) Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu 

atau keefektifan. Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena 

mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mecapai 

sasarannya atau suatu tingkatan nterhadap tujuan yang hendak dicapai. Menurut 

Hamdani (2011:194) Efektifitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Aspek-aspek efektivitas 

belajar, yaitu: (1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3) 

perubahan sikap; (4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi; 

(7) peningkatan partisipasi; (8) peningkatan interaksi kultural (Hamdani , 

2011:194).Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup 

berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Efektivitas tidak hanya 

dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat pula dilihat dari sikap 

orangnya.  

Dalam Depdiknas (2004: 8-10), merumuskan indikator kualitas pembelajaran 

dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: perilaku pembelajaran oleh perilaku 

pembelajaran pendidik ( keterampilan guru) , perilaku (akitivitas siswa) dan 

dampak belajar siswa (hasil belajar siswa), iklim belajar, materi, media, dan 

sistem pembelajaran yang berkualitas 

Dari beberapa indikator kualitas pembelajaran tersebut, peneliti lebih 

menekankan pada aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar.  
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2.1.2.2.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

Anitah ( 2009: 7.1) mengungkapkan bahwa keterampilan dasar mengajar 

merupakan keterampilan yang menutut latihan terprogram untuk dapat 

menguasainya. Dengan menguasai keterampilan dasar mengajar, guru dapat 

mengelola kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Menurut Usman (2013: 74) terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang 

harus dikuasai oleh guru, yaitu: 

1) Keterampilan membuka dan menutup  pelajaran 

Menurut Anitah (2009: 8.3) keterampilan membuka pelajaran 

berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. 

Komponen keterampilan membuka pelajaran menurut Marno dan Idris 

(2014:83-88) meliputi: menarik perhatian siswa, memberikan motivasi, 

memberi acuan, dan membuat kaitan. 

Keterampilan menutup pelajaran merupakan keterampilan yang 

berkaitan dengan usaha guru dalam menutup pelajaran. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa 

yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa 

dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran (Usman, 

2013:92). 

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

oleh guru untuk menutup pelajaran antara lain dengan meninjau 

kembali materi yang telah diajarkan, mengadakan evaluasi, dan 

memberikan tindak lanjut terhadap bahan yang telah diajarkan. Guru 
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harus terampil dalam menutup pembelajaran agar bermakna bagi siswa 

sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99), dalam kegiatan menutup 

pelajaran guru harus mampu memberikan gambaran menyeluruh 

tentang apa yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi siswa 

2) Keterampilan bertanya 

Menurut Marno dan Idris (2014:113) keterampilan bertanya 

adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam 

pengajarannya selalu melibatkan / menggunakan tanya jawab. 

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. 

Pada umumnya, tujuan kegiatan 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 

siswa dengan siswa (Anitah, 2009: 7.5).  

3) Keterampilan memberi penguatan 

Menurut Ramayulis (2013:280) Penguatan adalah segala 

bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun nonverbal. Penguatan 

ini merupakan bagian dan modifikasi tingkah laku guru terhadap 

tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau 

umpan balik (feedback) bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu 

tindak dorongan atau koreksi. 
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Komponen-komponen keterampilan penguatan antara lain: (1) 

Penguatan verbal; (2) Penguatan berupa mimik muka dan gerakan 

badan (gestural); (3) Penguatan dengan cara kegiatan; (4) Penguatan 

dengan mendekati anak; (5) Penguatan dengan sentuhan; (6) 

Penguatan dengan tanda, contoh penyematan kartu bintang, atau kata 

“cerdas, pintar atau juara” (Djamarah,2010:117-122). 

Menurut Sanjaya (2014:164-165) jenis-jenis penguatan yang 

bisa diberikan oleh guru yaitu: (1) Penguatan verbal adalah penguatan 

yang diungkapkan dengan kata-kata baik kata-kata pujian dan 

penghargaan atau kata-kata koreksi. (2) Penguatan non-verbal adalah 

penguatan yang diungkapakan melalui bahasa isyarat misalnya melalui 

anggukan kepala tanda setuju, gelengan kepala tanda tidak setuju, 

mengernyipkan dahi, dan mengangkat pundak. 

4) Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan 

dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

para siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan (Solihatin, 

2013:61). 

Menurut Usman (2013:85-87) komponen dalam variasi terbagi 

menjadi tiga, yaitu: (1) variasi dalam cara mengajar guru, yang 

meliputi variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau 

kebisuan guru, mengadakan kontak pandang & gerak, gerakan badan 

mimik, dan pergantia posisi guru di dalam kelas & gerak guru; (2) 
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variasi dalam penggunaan media dan alat pelajaran; (3) variasi pola 

interaksi dan kegiatan siswa. 

Agar kegiatan belajar mengajar siswa tidak merasa jenuh, guru 

dituntut mampu untuk mengadakan variasi, sehingga seorang guru 

mampu memperlihatkan ketekunannya, keantusiasannya serta berperan 

aktif. Variasi gaya mengajar yang dilakukan dalam pembelajaran 

misalnya dengan pemberian waktu (pausing) dapat dilakukan pada saat 

memberikan pertanyaan dan memberikan waktu siswa untuk 

menemukan jawabannya. Contoh lainnya pada variasi media dan 

bahan ajar, pada saat pembelajaran guru menggunakan bantuan media 

baik dapat berupa media pandang maupun media dengar untuk 

membantu melancarkan proses pembelajaran. 

Menurut Mulyasa (2013:78-79) variasi dalam pembelajaran 

bertujuan untuk (1)  Meningkatkan perhatian siswa terhadap materi 

standar yang relevan. (2) Memberikan kesempatan bagi perkembangan 

bakat siswa terhadap berbagai hal baru dalam pembelajaran. (3) 

Memupuk perilaku posotif siswa terhadap pembelajaran. (4) Memberi 

kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuannya.  

5) Keterampilan menjelaskan 

Dalam pembelajaran, kegiatan menjelaskan pasti dilakukan 

oleh guru maka guru harus terampil dalam menjelaskan materi. 

Menurut Majid (2014:241), keterampilan menjelaskan adalah 
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penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara 

sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan 

yang lainnya  

Prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan dalam 

pembelajaran dapat dilakukan: (1) pada awal,di tengah, atau pada akhir 

pembelajaran; (2) penjelasan harus relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai; (3) penjelasan dapat diberikan 

apabila ada pertanyaan atau diperlukan oleh guru untuk menjelaskan, 

yang berarti tidak semua topic atau bahan pembelajaran dijelaskan 

oleh guru; dan (4)  penjelasan harus sesuai dengan latar belakang 

kemampuan siswa, terutama dalam hal penggunaan bahasa (Marno dan 

Idris, 2014:100). 

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah 

salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok (Usman, 

2013: 88-89). 

Diskusi kelompok kecil dapat meningkatan keterlibatan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, oleh karena itu, guru dituntut untuk 

menguasai keterampilan tersebut, mengingat keterlibatan siswa sangat 

dituntut dalam setiap pembelajaran. 

Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

(Solihatin, 2013:67-68) yaitu : (1) memusatkan perhatian siswa; (2) 
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memperjelas masalah atau pemberian pendapat; (3)menganalisis 

pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan siswa; (5) menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi; (6) menutup diskusi. 

7) Keterampilan mengelola kelas 

Menurut Djamarah (2010: 176) pengelolaan kelas adalah salah 

satu usaha yang sengaja dilakukan oleh guru agar tujuan pengajaran 

tercapai. Sementara itu, menurut Usman (2013:97) pengelolaan kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan 

dalam proses belajar mengajar 

Terdapat dua komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu: 

keterampilan yang bersifat preventif, dan keterampilan yang bersifat 

resesif (Anitah, 2009: 8.36). Keterampilan yang bersifat preventif, 

meliputi: menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, 

memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, 

menegur, dan memberi penguatan. Sedangkan keterampilan yang 

bersifat resesif, meliputi: memodifikasi tingkah laku, pengelolaan 

kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah. 

8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Menurut Djamarah (2010:163-171) pengajaran perorangan 

diartikan sebagai suatu proses dimana setiap anak didik dibantu 

mengembangkan kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan 



27 

 

 

 

kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. Pengajaran 

perseorangan dapat dilaksanakan bila tiap anak didik memegang 

peranan penting dalam pemilihan tujuan, materi, prosedur, dan waktu 

yang diperlukan. 

Menurut Winataputra (2007: 8.60-8.67) komponen-komponen 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdiri dari: (1) 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan 

mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; (3) keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar; (4) keterampilan 

merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. 

Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan guru 

memberikan perhatian terhadap peserta didik dan menjalin hubungan 

yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara 

peserta didik dengan peserta didik 

2.1.2.2.2 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Menurut Sardiman (2011:100), menyatakan bahwa aktivitas belajar 

itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental yang selalu terkait 

dalam kegiatan belajar. Aktivitas dalam pembelajaran sangat kompleks 

dan bervariasi. Pengajaran yang efektif menyediakan kesempatan bagi 

siswa untuk belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Siswa belajar 

sambil bekerja, dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan 
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keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat (Hamalik, 

2013:171-172). 

Menurut Paul B. Dierich (dalam Sardiman, 2011:101)  

menggolongkan 8 aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut : 

1) visual activities(kegiatan visual), yang termasuk di dalamnya 

misalnya, membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain ; 

2) oral activities(kegiatan lisan), seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, dan memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi ; 

3) listening activities(kegiatan mendengarkan), sebagai contoh 

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

4) writing activities(kegiatan menulis), seperti misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin ; 

5) drawing activities(kegiatan menggambar), misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram ; 

6) motor activities(kegiatan metrik), yang termasuk di dalamnya antara 

lain: me-lakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, beternak ; 

7) mental activities(kegiatan mental), sebagai contoh misalnya: 

menganggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil keputusan ; 
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8) emotional activities(kegiatan emosional), seperti misalnya: menaruh 

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

tenang, dan gugup. 

Berdasarkan konsep tentang aktivitas belajar siswa tersebut dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan 

perubahan perilaku pada diri siswa. Aktivitas siswa dalam penelitian ini 

adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model Team Assisted 

Individualization  dengan media Audiovisual yang meliputi visual 

activities, oral activities, listening activities, writing activities, motor 

activities, emotional activities, dan mental activities. 

Sedangkan indikator dan dekcriptor aktivitas siswa yang akan 

dikembangkan menjadi instrumen penelitian dalam pembelajaran 

menggunakan model Team Assisted Individualization  dengan media 

AudiovisuaL meliputi:  

1. Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran (motor activities dan 

emotional activities) 

2. Merespon apersepsi yang diberikan guru (oral activities dan emotional 

activities) 

3. Mengerjakan soal pre-test dan membentuk kelompok berdasarkan hasil pre-

test(oral activities dan emotional activities) 

4. Memperhatikan materi yang ditayangkan menggunakan media audiovisual 

(visual activities dan writing activities) 
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5. Bekerjasama dalam kelompok diskusi (visual activities, oral activities, 

listening activities, writing activities, mental activities, emotional activities) 

6. Mempresentasikan hasil diskusi (oral activities, emotional activities) 

7. Menyimpulkan materi (mental activities, oral activies, writing activities) 

8. Mengerjakan post – test berupa soal evaluasi. (writing activities dan mental 

activities). 

2.1.2.2.3 Hasil Belajar 

Suprijono (2012: 5) menyatakan bahwa hasil belajar adalah  pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Menurut Susanto (2015:5) ,hasil belajar yaitu perubahan – 

perubahan yang terjadi pada diri siswa , baik yang menyangkut aspek kognitif , 

afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Gagne dan Briggs (dalam Solihatin, 2013:6), menyebutkan hasil belajar 

berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan 

motorik dan sikap.Sejalan dengan hal tersebut, Sardiman (2011:23) 

mengemukakan bahwa hasil belajar meliputi tiga ranah yaitu: kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Masing-masing ranah atau domain ini dirinci lagi menjadi 

beberapa jangkauan kemampuan (lefel of competence). Rincian ini dapat 

disebutkan sebagai berikut: 

1. Kognitif Domain 

Menurut Sardiman (2011:26) hasil belajar kognitif ditandai dengan 

kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir tidak 

dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan 
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berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan. 

Hasil belajar ranah kognitif dari Gagne (dalam Solihatin, 2013:6) dipilah 

menjadi tiga, yaitu : (a) informasi verbal merupakan kemampuan menyimpan 

informasi dalam ingatan; (b) keterampilan intelektual berupa kemampuan 

menggunakan simbol untuk berinteraski, mengorganisir dan membentuk arti; (c) 

strategi kognitif merupakan kemampuan untuk mengatur dan mengontrol proses 

beripik dalam dirinya sendiri. 

Menurut Poerwanti (2008:1-23) aspek kognitif dibedakan atas enam 

jenjang, yaitu: 

a. pengetahuan (knowledge) 

b. pemahaman (comprehension) 

c. penerapan (aplication) 

d. analisis (analysis) 

e. sintesis (synthesis) 

f. evaluasi (evaluation) 

2. Affective Domain 

Secara umum ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang 

menunjuk kearah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu menjadi sadar 

tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap sehingga kemudian 

menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah 

lakunya. Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas 

dari soal penanaman nilai-nilai, transfer of values. Oleh karena itu, guru tidak 



32 

 

 

 

sekadar “pengajar”, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memimndahkan 

nilai-nilai itu kepada anak didiknya (Sardiman, 2011:28). 

Menurut Poerwanti (2008:1-25) terdapat lima jenjang ranah afektif meliputi: 

sikap menerima (A1), memberi respon/menjawab(A2), nilai (A3), organisasi 

(A4), dan karekterisasi (A5).  

Indikator hasil belajar ranah afektif dapat diwakili dengan terbentuknya 

karakter (A5). Fitri (2012: 40-43) menyatakan indikator mata pelajaran 

menggambarkan perilaku afektif seorang peserta didik berkenaan dengan mata 

pelajaran tertentu. Ada 18 nilai karakter yang harus dikembangkan dalam 

menentukan keberhasilan belajar untuk ranah afektif, yaitu (1) religius, (2) jujur, 

(3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, 

(9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) 

menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar 

membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab.  

3. Psychomotor Domain 

Keterampilan dapat bersifat jasmani maupun rohani. Keterampilan jasmani 

adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan 

menitikberatkan pada keterampilan gerak/penampilan dari anggota tubuh 

seseorang yang sedang belajar. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, 

karena tidak selalu berurusan dengan masalah-masalah keterampilan yang dapat 

dilihat bagaimana ujung pangkalnya, tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-

persoalan penghayatan, dan keterampilan berpikir serta kreativitas untuk 

menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep (Sardiman, 2011:27). 
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Aspek psikomotorik meliputi  persepsi (P1), kesiapan (P2), reaksi yang diarahkan 

(P3), reakasi natural (P4), reaksi yang kompleks (P5), adaptasi(P6), dan 

kreativitas (P7).  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh 

siswa selama proses pembelajaran yang diharapkan mampu diterapkan oleh siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil belajar yang diamati dalam pembelajaran PKn dengan model Team 

Asissted Individualization dengan media Audiovisual adalah pada domain kognitif 

dan afektif. Adapun indikator hasil belajar dalam pembelajaran PKn 

menggunakan model Team Assisted Individualization dengan media Audiovisual 

adalah sebagai berikut :  

1. Menjelaskan hakikat kebudayaan Indonesia 

2. Menjelaskan jenis budaya yang ada di Indonesia 

3. Menemukan 3 jenis budaya yang ada di Indonesia 

4. Mengklasifikasikan jenis budaya yang ada di Indonesia 

5. Menjelaskan pengertian globalisasi kebudayaan  

6. Menyebutkan contoh kebudayaan Indonesia yang pernah tampil di misi 

kebudayaan Internasional 

7. Menyebutkan manfaat kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri 

8. Memberi contoh sikap dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia 

9. Menentukan sikap terhadap globalisasi kebudayaan di Indonesia.  
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10. Menjelaskan dampak positif kebudayaan Indonesia ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional 

11. Menyebutkan pengaruh negatif globalisasi kebudayaan dalam kehidupan 

sehari-hari 

12. Mencontohkan pengaruh positig globalisasi kebudayaan dalam kehidupan 

seharihari 

Ranah afektif diukur menggunakan lembar pengamatan ranah afektif siswa. 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun karakter 

yang akan diukur pada ranah afektif yaitu kerja keras , tanggung jawab dan 

percaya diri. 

2.1.3 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.3.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan  

Permendiknas No.14 Tahun 2006, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 

Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam definisi yang lain , John J. Cogan (1999) dalam Winarno (2014:4) 

mengartikan civic education  (Pendidikan Kewarganegaraan) sebagai “…the 

foundation course work in school design to prepare young citizen for an active 

role in their communities in their adult lives.” Civis education adalah suatu mata 

pelajaran dasar di sekolah dasar yang dirancang untuk mempesiapkan warga 

Negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam 
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masyarakatnya. Menurut Susanto (2015:225) , pendidikan kewarganegaraan 

adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahan untuk mengembangkan dan 

melestarikan nilai – nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa 

Indonesia.  

2.1.3.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pnedidikan (dalam Winarno,2014:18) 

tujuan dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagi berikut : 

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

kewarganegaraan ; 

2. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerda dalam kegiatan bermasyarakat , berbangsa dan 

bernegara , serta anti korupsi ; 

3. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter- karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersam dengan bangsa-bangsa lainnya ; 

4. berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab 

memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan ketrampilan 

intelektual serta ketrampilan untuk berperan serta.Pembelajaran PKn dapat 

membekali siswa dengan penegtahuan dan ketrampilan intelektual yang memadai 
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serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam 

berpartisipasi. 

2.1.3.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan  

Menurut Winarno (2014 : 30) ruang lingkup PKn dari mulai SD, SMP dan 

SMA memiliki ruang lingkup yang sama. Pembedanya adalah pada penjabaran 

yang ditekankan, kedalaman , dan keluasan ruang lingkup itu disesuaikan dengan 

tingkat sekolah. Perwujudan selanjutnya adalah pada masing-masing Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada. Rumusan SK-KD 

sesungguhnya secara implisit telah menampilkan ruang lingkupmateri ajar apa 

yang hendak dibelajarkan. Ruang lingkup meliputi delapan substansi kajian , 

sedangkan materi belajar merupakan jabaran dari ruang lingkup yangs ecara 

implisit termuat dalam rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD). 

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan meliputi delapan substansi 

kajian sebagai berikut : (1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun 

dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 

sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi 

dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan ; (2) Norma, hukum dan peraturan, 

meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang 

berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum 

dan peradilan internasional ; (3) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban 
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anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan 

internasional HAM, kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM; (4) 

Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga 

masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, 

menghargai keputusan bersama, prestasi diri , persamaan kedudukan warga 

Negara ; (5) Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

hubungan dasar negara dengan konstitusi ; (6) Kekuasan dan politik, meliputi: 

pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah 

pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju 

masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi ; (7) 

Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka dan (8) 

Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia 

di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi 

internasional, dan mengevaluasi globalisasi (Winarno , 2014 :28-29). 

Dari ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, materi yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah materi Globalisasi submateri Misi 

Kebudayaan Internasional kelas IV semester 2. 

2.1.3.4 Pembelajaran PKn di SD 

 Pembelajaran PKn di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu proses 

belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 
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baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter 

bangsa yang diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang 

menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

berlandaskan pada Pancasila, UUD, dan norma – norma yang berlaku 

dimasyarakat yang diselenggarakan selama enam tahun (Susanto , 2015: 227). 

 Sesuai dengan dasar pikiran dan tujuan PKn, pembelajaran PKn harus 

dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang 

memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas 

dalam berpartisipasi.Oleh karena itu, ada 2 hal yang harus diperhatikan guru 

dalam mempersiapkan pembelajaran PKn di kelas, yaitu bekal pengetahuan materi 

pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran.Hal ini kita lakukan agar 

anak didik menjadi warga negara yang demokratis.PKn dapat memperkaya 

wawasan dan membentuk kepribadian warga negara yang baik.Materi PKn 

mengandung fakta dan peristiwa sehari-hari yang sangat dekat dengan anak didik 

dan dengan lingkungan sekitar. 

Fathurrohman (2011:33) menyatakan bahwa PKn berperan penting dalam 

menyiapkan warga negara yang berkualitas, sehingga warga negara dapat 

berpartisipasi aktif, diperlukan bekal pengetahuan dan keterampilan, pengalaman 

praktis, dan pemahaman tentang pentingnya warga negara. Pembelajaran PKn 

dapat memberikan bekal kepada peserta didik untuk pengetahuan, pengalaman, 

dan keterampilan tentang pentingnya menjadi warga negara yang baik 

berlandaskan pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 
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 Namun sangat disayangkan bahwa dalam aplikasinya, pelajaran PKn ini 

kurang diminati dan dikaji dalam dunia pendidikan dan persekolahan, karena 

kebanyakan lembaga pendidikan formal dominan pada penyajian materi yang 

bersifat kognitif dan psikomotorik belaka, dan kurang menyentuh pada aspek 

afektif.Hal ini bukan karena tidak disadari esensinya, melainkan karena 

ketidakpahaman para pengajar. Padahal, bagi guru professional , dituntut untuk 

memberikan pembinaan keutuhan diri peserta didik agar tidak terjerumus pada 

erosi nilai moral , serta menjadi penyebab dehumanisasi, yang apda akhirnya 

manusia menjadi arogan , egois dan individualistis, materialistis , sekuler, bahkan 

bersombong diri pada penciptanya (Susanto , 2015: 227). 

 Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PKn di 

Sekolah Dasar belum terlaksana dengan maksimal.Oleh karena itu, tugas calon 

guru dan guru adalah memperbaiki pembelajaran PKn dengan menerapkan 

strategi-strategi yang dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. 

2.1.4  Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif bertitik tolak dari teori kontruktivisme. 

Pada dasarnya, pendekatan teori kontruktivisme dalam belajar adalah suatu 

pendekatan dimana siswa secara individual harus menemukan dan 

mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa informasi dengan 

aturan yang ada, dan merevisinya bila perlu. Menurut Slavin dalam Prastowo 

(2013:78) , pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa untuk berinteraksi 

secara aktif dan positif dalam kelompok. Ini artinya, siswa boleh bertukar ide dan 

memeriksa ide sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah 
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kontuktivisme. Karakteristik pembelajaran kooperatif ini dalah pembelajaran 

secara tim, didasarkan pada manajemen kooperatif , kemauan untuk bekerja sama, 

dan ketrampilan bekerja sama. 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Secara umum 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 menyelesaikan masalah yang dimaksud (Suprijono, 2012 : 54). 

Menurut Trianto (2007: 41) melalui pendekatan kooperatif, siswa akan 

lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 

berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk 

saling membantu memecahkan masalah – masalah yang kompleks, jadi hakikat 

sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dengan pendekatan kooperatif, 

mengelompokkan siswa dalam satu kelas menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari  4 – 6 siswa dengan kemampuan yang heterogen, yang bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada semua siswa agar terlibat secara aktif dalam 

proses berfikir dan kegiatan belajar agar mencapai hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif memang menonjolkan pada diskusi dan kerjasama dalam 

kelompok. Kelompok dibentuk secara heterogen sehingga siswa dapat 
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berkomunikasi, saling berbagi ilmu, saling menyampaikan pendapat, dan saling 

menghargai pendapat teman se-kelompoknya. 

2.1.5 Model Pembelajaran Kooperatif Teams Assisted Individualization 

2.1.5.1Team Assisted Individualization  

Model pembelajaran Team Assisted Individualization  pertama kali 

diprakarsai oleh Robert E. Slavin yang merupakan perpaduan antara pembelajaran 

kooperatif dengan pengajaran individu. Menurut Slavin (2005:200), Team-

Assisted Individualization  merupakan sebuah program pedagogic yang berusaha 

mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara 

akademik. 

Menurut Shoimin (2014 : 200) Team Assisted Indivdualization  memiliki 

dasar pemikiran yaitu untuk mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan 

individual berkaitan dengan kemampuan maupun pencapaian prestasi siswa. 

Dasar pemikiran dibalik individualisasi pembelajaran adalah para siswa memasuki 

kelas dengan pengetahuan, kemampuan dan motivasi yang sangat beragam. 

Ketika guru menyampaikan sebuah pelajaran kepada bermacam-macam kelompok 

, besar kemungkinan ada sebagian siswa yang tidak memiliki syarat kemampuan 

untuk mempelajari pelajaran tersebut akan gagal memperoleh manfaat dari 

metode tersebut. Siswa lainnya mungkin sudah tahu materi itu atau bisa 

mempelajarinya dengan sangat cepat sehingga waktu pembelajaran yang 

dihabiskan bagi mereka hanya membuang waktu. Model pembelajaran tipe Team 

Assisted Individualization memiliki 8 tahapan dalam pelaksanaannya , yaitu (1) 

Placement Test ; (2) Teams ; (3) Teaching Group; (4) Student Creative; (5) Team 
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Study ; (6) Fact Test; (7) Team Score and Team Recognition; (8) Whole-Class 

Unit (Shoimin ,2014:200) 

1. Placement Test. Pada langkah ini guru memberikan tes awal (pre-test) 

kepada siswa. Cara ini bisa digantikan dengan mencermati rata-rata nilai 

harian atau nilai pada bab sebelumnya yang diperoleh siswa sehingga guru 

dapat mengathui kekurangan siswa pada bidang tertentu. 

2. Teams. Langkah ini cukup penting dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif TAI. Pada tahap ini guru membentuk kelompok-kelom pok 

yang bersifat heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa. 

3. Teaching Group. Guru memberikan materi secara singkat menjelang 

pemberian tugas kelompok. 

4. Student Creative. Pada langkah ketiga, guru perlu menekankan dan 

menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa (individu) 

ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. 

5. Team Study. Pada tahapan Team Study , siswa belajar bersama dengan 

mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang diberikan dalam kelompoknya. 

Pada tahapan ini guru juga memberikan bantuan secara individual kepada 

siswa yang membutuhkan, dengan dibantu siswa yang memiliki 

kemampuan akademis bagus didalam kelompok tersebut yang berperan 

sebagai peer tutoring (tutor sebaya) 

6. Fact Test. Guru memberikan test-tes kecil berdasarkan fakta yang 

diperoleh siswa , misalnya dengan memberikan kuis , dan sebagainya. 
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7. Team Score and Team Recognition. Selanjutnya , guru memberikan skor 

pada hasil kerja kelompok dan memberikan “gelar” penghargaan terhadap 

kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang 

kurang berhasil dalam menyelasaikan tugas. Misalnya dengan menyebut 

mereka sebagai “kelompok OK” , “kelompok LUAR BIASA”, dan 

sebagainya. 

8. Whole – Class Units. Langkah terakhir, guru menyajikan kembali materi 

di akhir bab  dengan strategi pemecahan masalah untuk seluruh siswa 

dikelasnya. 

2.1.5.2 Kelebihan dan Kelemahan Team Assisted Individualization  

Menurut Huda (2013:202-203) kelebihan model Team Assisted 

Individualization  adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah teoritis dan 

praktis dari faktor pengajaran individual, antara lain: 

1) siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya; 

2) siswa yang pandai dapat mengembangkan kemmapuan dan 

keterampilannya; 

3) adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahannya; 

4) siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok; 

5) mengurangi kecemasan (reduction of anxiety); 

6) menghilangkan perasaan “terisolasi”; 

7) menggantikan bentuk persaingan (competition) dengan saling kerja sama 

(cooperation); 



44 

 

 

 

8) melibatkan sisiwa untuk aktif dalam proses belajar; 

9) mereka dapat berdiskusi (discuss) , berdebat (debate) , atau 

menyampaikan gagasan , konsep, dan keahlian sampai benar-benar 

memahaminya; 

10) mereka memiliki rasa peduli (care) rasa tanggung jawab (take 

responsibility) terhadap teman lain dalam proses belajarnya ; 

11) mereka dapat belajar menghargai (learn to appreciate) perbedaan etnik 

(ethnicity) , perbedaan tingkat kemampuan (performance level) dan cacat 

fisik (disability). 

Disamping memiliki kelebihanm menurut Shoimin (2014: 203)model 

Team-Assisted Individualization   juga memiliki kekurangan antara lain : 

1) siswa yang kurang pandai secara tidak langsung akan menggantung pada 

siswa yang pandai ; 

2) tidak ada persaingan antar kelompok; 

3) tidak semua materi dapat diterapkan pada model ini; 

4) pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru kurang baik maka proses 

pembelajarannya juga berjalan kurang baik; 

5) adanya anggota kelompok yang pasif dan tidak mau berusaha serta hanya 

mengandalkan teman sekelompoknya. 

Solusi untuk mengatasi kekurangan penerapan model Team Assisted 

Individualization  dalam pembelajaran berkaitan langsung dengan peran guru 

sebagai fasititator, dimana dalam penerapan model ini sekolompok siswa belajar 

dengan porsi utama adalah mendiskusikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, 
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atau memecahkan masalah. Koordinasi siswa dengan siswa dan guru dangan 

siswa harus terjalin dengan baik untuk memulai pelajaran secara kondusif. 

Pengendalian suasana kelas juga menjadi perhatian tersendiri bagi guru, karena 

kemungkinan akan menimbulkan sedikit masalah, biasanya terjadi pada saat 

peralihan kondisi dari seluruh kelas menjadi kelompok kecil. Selain itu 

manajemen waktu harus dilakukan sesuai dengan tindakan kelas dengan baik oleh 

guru sehingga tidak ada waktu yang terbuang. 

2.1.6 Media Pembelajaran 

Menurut AECT (Association of Education and Communication 

Technology) (dalam Hamdani, 2011:73) , media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan orang untuk menyampaikan pesan pembelajaran . Trianto 

(2007:75) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sebagai penyampai 

pesan (the carriers of  massages) dari beberapa sumber saluran ke penerima pesan 

( the receiver of the massages), sedangkan Munadi (2013:7-8) media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan meyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan 

efektif. 

Djamarah (2010:121) mengemukakan bahwa media adalah alat bantu apa 

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran,sedangkan menurut Sudjana (2013:1) media pembelajaran memiliki 

kedudukan sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen metodoligi, sebagai 

salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. 
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Media pembelajaran mempunyai manfaat yang sangat penting bagi 

keberhasilan proses belajar mengajar serta tercapainya tujuan pembelajaran. Nilai 

dan manfaat media pengajaran menurut Indriana (2011:48-49) adalah sebagai 

berikut : 

1. Membuat konkret sebagai konsep yang abstrak. Konsep yang dirasa masih 

bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa bisa 

dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pengajaran. 

2. Menghadirkan berbagai objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat 

kedalam lingkungan belajar mellaui media pengajaran yang menjadi sampel 

dari objek tersebut. Misalnya, penggunaan foto, CD,video, atau televisi untuk 

memberikan pelajaran tentang binatang buas seperti harimau dan 

semacamnya. Atau, dapat menghadirkan binatang yang sudah lama tidak ada 

lagi, seperti dinosaurus , saat memberikan pelajaran tentang binatang 

prasejarah, dan lain semacamnya. 

3. Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil ke dalam ruang pembelajaran 

pada waktu kelas membahas tentang obyek yang besar atau yang terlalu kecil 

tersebut. Misalnya , membahas tentang kapal, pesawat, candi dan lain 

sebagainya. Atau menjelaskan tentang mikroba , virus ,bakteri dan lain 

semacamnya. 

4. Memperlihatkan gerkan yang terlalu cepat atau lambat. Dengan menggunakan 

teknik gerkan lambat dengan media film, bisa memperlihatkan tentang 

lintasan peluru , melesatnya anak panah, atau memperlihatkan suatu detail 

kronologi ledakan. Demikian juga, gerakan yang terlalu lambat sehingga bisa 
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dipercepat untuk media pengajaran, seperti pertumbuhan benih , proses 

mekarnya bunga, dan lain sebagainya. 

Macam-macam media pembelajaran menurut Djamarah (2010: 124-126) adalah : 

1) Dilihat dari jenisnya, yaitu : media auditif (media yang mengandalkan 

kemampuan suara saja), media visual (media yang mengandalkan indra 

penglihatan saja) dan media audiovisual (media yang mempunyai unsur suara 

dan unsur gambar).  

2) Dilihat dari daya liputnya, yaitu : media dengan daya liput luas dan serentak, 

terbatas oleh ruang dan tempat, serta media untuk pengajaran individual.  

3) Dilihat dari bahan pembuatannya, yaitu : media sederhana dan media 

kompleks.  

Berdasarkan beberapa pengertian dan manfaat media pembelajaran tersebut, 

media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan atau menyalurkan pesan dan dapat membantu tercapainya 

tujuan proses pembelajaran dengan maksimal. 

2.1.6.1 Media Pembelajaran Audiovisual 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsungdalam 

suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting 

sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi 

tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak 

akan bisa berlangsung secara optimal.  

Hosnan (2014 : 118) mengelompokkan media berdasarkan jenisnya menjadi 

tiga, yaitu : 
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a. Media Visual 

Menurut Hamdani (2011:248) media visual adalah media yang hanya dapat 

dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Media visual terdiri atas media 

yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Media yang 

dapat diproyeksikan berupa gambar diam atau gambar bergerak. Sedangkan media 

yang tidak dapat diproyeksikan adalah gambar yang disajikan secara fotografik, 

misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat, atau objek lainnya yang ada 

kaitannya dengan pelajaran yang akan disampaikan pada siswa. 

b. Media Audio 

Menurut Sanjaya (2014:172) media auditif yaitu media yang hanya dapat 

didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan 

rekaman suara. Penggunaan media audio dalam pembelajaran pada umumnya 

untuk menyampaikan materi pelajaran tentang mendengarkan. Program kaset 

suara dan program radio adalah bentuk media audio. 

c. Media Audio Visual 

Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan 

visual atau bisa disebut media pandang-dengar (Hamdani, 2011:249).  Media 

audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap 

dan optimal. Contoh media audio visual diantaranya adalah program video atau 

televisi instruksional, dan slide suara. 

Arsyad (2013: 30-31) menyatakan bahwa pengajaran melalui Audiovisual 

adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan 

dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau 
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simbol-simbol yang serupa. Ciri-ciri utama teknologi media Audiovisual adalah 

sebagai berikut:  

1) bersifat linear ; 

2) menyajikan visual yang dinamis ; 

3) digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

perancang/pembuatnya ; 

4) merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak ; 

5) dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif ; 

6) berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang 

rendah.  

Menurut Munadi (2013:56-57) media Audiovisual adalah media yang 

melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Sifat 

pesan yang dapat disalurkan melalui media dapat berupa pesan verbal dan non-

verbal yang terlihat layaknya media visual juga pesan verbal dan non-verbal yang 

terdengar layaknya media Audio.Menurut Sanjaya (2014:63-65) media audio 

visual memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin dapat dipelajari 

secara langsung, belajar lebih bervariatif sehingga dapat menambah motivasi dan 

gairah belajar dan siswa dapat belajar secara mandiri tanpa sepenuhnya tergantung 

pada kehadiran guru. 

Jadi dalam pelaksanaannya, guru akan menampilkan tayangan media 

audiovisualmengenai materi misi kebudayaan internasionaldalam bentuk sound 

slide yang sudah dikembangkan menjadi videosehingga dapat menarik perhatian 

dan minat siswa dalam mengikuti materi selanjutnya. 
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Berdasarkan uraian mengenai kelebihan dan kekurangan media audiovisual 

serta solusi menanganinya, maka peneliti yakin bahwa penggunaan media 

audiovisual dapat membantu proses pembelajaran berjalan dengan optimal serta 

meningkatkan kualitas belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn. 

 

2.1.7 Penerapan Model Team Assisted Individualization  dengan media 

Audiovisual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn 

Model Team Assisted Individualization  merupakan cara 

membelajarkan siswa dengan cara dikelompokkan berdasarkan 

kemampuan yang beragam dan setiap siswa memiliki kesempatan untuk 

sukses dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lembar kerja siswa yang 

akan dikerjakan oleh siswa berupa media Audiovisual. Manfaat 

penggunaan media Audiovisual  akan membantu peserta didik menjadi 

lebih aktif dan kreatif dalam belajar dan menciptakan persaingan antar 

kelompok. Mata pelajaran PKn di kelas IV memuat berbagai materi. Pada 

penelitian ini , peneliti mengkaji tentang materi Globalisasi dengan 

submateri Misi Kebudayaan Internasional. 

Langkah-langkah pembelajaran melalui model Team Assisted 

Individualization  dengan media Audiovisual adalah sebagai berikut: 

1) Guru melakukan pra pembelajaran dan membuka pelajaran. 

2) Placement Test(Guru memberikan pre-test kepada siswa untuk mendapat 

skor awal) 

3) Teams (Guru membentuk kelompok heterogen) 



51 

 

 

 

4) Teaching Group (Guru memberikan materi  menggunakan  media 

audiovisual) 

5) Team Study(Setiap kelompok mengerjakan Lembar Kerja Kelompok, 

setiap siswa mengerjakan  soal yang berbeda dan dikoreksi teman satu 

kelompok kemudian didiskusikan bersama. Guru memberikan bantuan 

secara individual bagi yang memerlukannya) 

6) Student Creative (Setiap kelompok  mempresentasikan hasil kerjanya) 

7) Team Score and Team Recognition(Guru menetapkan kelompok terbaik 

sampai kelompok yang kurang berhasil (jika ada) berdasarkan hasil 

koreksi) 

8) Whole-Class Units (Guru memberikan umpan balik dan penguatan kepada 

siswa mengenai materi yang dipelajari di akhir pembelajaran) 

9) Fact Test (Siswa mengerjakan soal post-test berupa soal evaluasi) 

10) Guru menutup pelajaran. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Peneliti akan melaksanakan kegiatan  penelitian tindakan kelas sebagai 

solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara menerapkan Model 

Pembelajaran Team Assisted Individualization  dengan media Audiovisual pada 

siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang. Beberapa hasil penelitian 

relevan yang memperkuat kegiatan yang akan peneliti lakukan antara lain : 

1. Mandasrai Ad'ha pada tahun 2012 yang dimuat dalam  Jurnal FKIP 

UNILAdengan judul “ Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Melalui 
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Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (Tai) Pada 

Mata Pelajaran Pkn”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada 

pembelajaran PKn dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini 

terbukti dari persentase rata-rata kinerja guru pada siklus I (54), siklus II (64), dan 

siklus III (82). Nilai  rata-rata aktivitas siswa pada siklus I (44,58%), siklus II 

(61,08%), dan siklus III (80,78%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus I 

55,17, siklus II 75,86 dan siklus III 86,21. 

2. Suwarto, Hadiyah, dan Amir pada tahun 2011  yang juga dimuat dalam 

Jurnal FKIP UNS dengan judul “Penggunaan Media Audio Visual Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar PKn”. Hasil penelitian penggunaan media audio-

visual pada siswa kelas III SDN Dadapsari No. 129 Pasar Kliwon Surakarta tahun 

pelajaran 2010 / 2011, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: melalui 

penggunaan media audio-visual dapat meningkatkan pengenalan aturan-aturan 

yang berlaku di masyarakat pada siswa kelas III SD Negeri Dadapsari No. 129 

Pasar Kliwon Surakarta tahun pelajaran 2010 / 2011. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata kelas terjadi peningkatan yaitu pada tes awal sebesar 54,51; siklus 

pertama 72,42; dan pada siklus kedua naik menjadi 85,93. Untuk siswa tuntas 

belajar (nilai ketuntasan 60) pada tes awal 46,51%, tes siklus pertama 86,95%, 

dan pada tes siklus kedua siswa belajar tuntas mencapai 100%.Penelitian ini telah 

membuktikan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui 

penggunaan media audio-visual dapat meningkatkan pemahaman siswa 

khususnya pada materi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian 
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ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru untuk 

meningkatkan keterampilan mempergunakan media audio-visual dalam 

pembelajaran dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehubungan 

dengan pemahaman dan hasil belajar siswa yang akan dicapai  

3. Roeth A. O. Najoan (2011) yang berjudul “Performance Assesment Based 

Learning Problem On Models Team Assisted Individualization (TAI)”. Hasil 

penelitiannya yaitu :The findings showed that: there was an interaction effect 

between assessment performances based on problems and instructional TAI 

models after controlling the students’ previous knowledge. The result of the 

students’ achievement in which the students were given the assessment problems 

solving by using TAI was higher than the result of the classical instructional 

models, after controlling the students’ previous knowledge. The result of the 

students in which the students applied group classical instructional models was 

higher than the students with assessment performance problem solving after 

controlling the students previous. 

4. Nalliveettil George Mathew  dan Ali Odeh Hammoud Alidmat (2013). 

International Journal of Higher Education.Dengan judul “A Study on the 

Usefulness of Audio-Visual Aids in EFL Classroom:Implications for Effective 

Instruction( PenelitianMengenai Kegunaan dari Audio-Visual Aids di Kelas EFL: 

Implikasi untuk Pengajaran Efektif  )”pada penelitian ini menggunakan kuisioner 

dengan metode kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk membahas dan 

mengeksplorasi pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 73,4% siswa 

menemukan kebutuhan untuk guru bahasa Inggris untuk menggunakan alat bantu 
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audio-visual dalamruang kelas. Sebanyak 66,7% siswa menyatakan alat bantu 

audio-visual berguna bagi kelas. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa alat 

bantu audio-visual direkomendasikan untuk kelas karena menghemat waktu dan 

tenaga kerja daritenaga pengajar. 

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan 

bahwa model Team Assisted Individualization  dan media Audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa, 

sehingga dapat memperkuat penelitian yang berjudul“Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran PKn melalui Model Team Assisted Individualization  Dengan 

Media Audiovisual Pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang” 

yang dilakukan oleh peneliti. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Kondisi pembelajaran pada mata pelajaran PKn di kelas IVA SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang mengalami masalah yaitu berupa hasil belajar 

pada pembelajaran PKn yang sangat rendah. Guru belum optimal dalam 

menggunakan model pembelajaran dan penggunaan media belajar dalam 

pembelajaran PKn kurang menarik sehingga siswa kurang termotivasi belajar. 

Materi pembelajaran PKn yang banyak menyebabkan siswa membutuhkan 

kemampuan mengingat yang lebih dan kurangnya kerjasama siswa dalam 

berdiskusi menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pada akhirnya 

menyebabkan rendahnya hasil belajar pada muatan pembelajaran PKn di kelas 

IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang yang ditunjukkan dengan 13 dari 22 

siswa mengalami ketidaktuntasan belajar. 
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Permasalahan yang telah dijabarkan serta kegiatan analisis yang telah 

dilakukan peneliti, maka peneliti menggunakan model Team Assisted 

Individualizationdengan media audiovisual. Peneliti memilih model Team 

Assisted Individualization  dengan media Audiovisual dikarenakan model Team 

Assisted Individualization   tidak hanya menekankan pada pembelajaran individu 

tetapi juga kerjasama dalam kelompok. Melalui model Team Assisted 

Individualization dengan media audiovisualpada kegiatan pembelajaran PKn 

dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam berdiskusi menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. Penggunaan media audiovisual menyebabkan kegiatan 

belajar mengajar menjadi lebih efektif, mudah dipahami dan menarik. Selain itu 

penggunaan media audiovisual membantu siswa dalam mengingat serta 

memahami materi pelajaran PKn yang banyak dengan mudah sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai dengan maksimal. 

Kondisi akhir yang diharapkan adalah keterampilan guru kelas, aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02Kota Semarang pada 

pembelajaran PKn meningkat. 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris, alur kerangka berpikir digambarkan 

pada bagan 2.1 : 
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Bagan 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka atau kajian teori dan kerangka 

berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan bahwa kualitas pembelajaran 

PKn meliputi keterampilan guru ,aktivitas siswa dan hasil belajarmelalui Team 

Assisted Individualization  dengan media Audiovisual pada siswa kelas IVA SD 

Negeri Pudakpayung 02 Kota Semarang dapat meningkat.

KONDISI AWAL 

KONDISI AKHIR 

PELAKSANAAN  

TINDAKAN 

1. Guru: guru belum optimal dalam menggunakan model 

pembelajaran, materi pembelajaran yang banyak, penggunaan media 

belajar kurang menarik sehingga siswa kurang termotivasi belajar. 

2. Siswa: siswa kurang aktif dan kurang antusias, kurangnya kerjasama 

siswa dalam belajar kelompok 

3. Hasil belajar: sebanyak 13  dari 22 siswa kelas IVA  belum 

mencapai KKM yang ditetapkan 

 

Menerapkan model pembelajaran dengan Team Assisted Individualization 

dan media audiovisual: 

1. Guru melakukan pra pembelajaran dan membuka pelajaran. 

2. Placement Test(Guru memberikan pre-test kepada siswa untuk 

mendapat skor awal) 

3. Teams (Guru membentuk kelompok heterogen) 

4. Teaching Group (Guru memberikan materi  menggunakan  media 

audiovisual) 

5. Team Study(Setiap kelompok mengerjakan Lembar Kerja 

Kelompok, setiap siswa mengerjakan  soal yang berbeda dan 

dikoreksi teman satu kelompok kemudian didiskusikan bersama. 

Guru memberikan bantuan secara individual bagi yang 

memerlukannya) 

6. Student Creative (Setiap kelompok  mempresentasikan hasil 

kerjanya) 

7. Team Score and Team Recognition  (Guru menetapkan kelompok 

terbaik sampai kelompok yang kurang berhasil (jika ada) 

berdasarkan hasil koreksi) 

8. Whole-Class Units (Guru memberikan umpan balik dan penguatan 

kepada siswa mengenai materi yang dipelajari di akhir 

pembelajaran) 

Kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IVA  meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.JENIS PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Menurut Arikunto (2008: 3) Penelitian Tindakan Kelas yaitu suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tahapan dalam 

penelitian tindakan kelas ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PKn, maka penelitian 

ini direncanakan dalam 3 siklus dengan masing-masing siklus 1 kali pertemuan. 

Adapun masing-masing tahap dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2008: 16) 

Bagan 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Observasi 

PelaksanaSiklus I 

Perencan

Refleksi 

Perencan

Refleksi PelaksanaSiklus II 

Observasi 

Perencan

PelaksanaRefleksi Siklus III 

Observasi 

? 
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3.2. RANCANGAN PENELITIAN  

3.2.1. Perencanaan 

Menurut Arikunto (2008 : 17), dalam tahapan perencanaan peneliti 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut dilakukan. Sedangkan menurut Aqib (2011: 30) hal-hal yang 

dilakukan dalam perencanaan tindakan antara lain: membuat skenario 

pembelajaran, mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di 

kelas, mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data proses 

dan hasil tindakan, melaksanakan simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan untuk 

menguji terlaksananya rancangan.  

Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut: 

a. menelaah kompetensi dasar dari mata pelajaran PKn sesuai dengan materi  

yang telah ditentukan bersama dengan kolaborator ; 

b. menelaah indikator yang akan dicapai bersama kolaborator ; 

c. menyusun perangkat pembelajaran berupa rpp , bahan ajar , media 

pembelajaran berupa media audiovisual alat evaluasi hasil belajar berupa 

tes tertulis dan lembar kerja siswa;  

d. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, 

keterampilan guru, dan lembar catatan lapangan.  

3.2.2. Pelaksanaan Tindakan  

Menurut Arikunto (2008: 18) pelaksanaan adalah implementasi atau 

penerapan dari rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas.Sedangkan menurut 



59 

 

 

 

Asmani (2011:186) pelaksanaan adalah uraian langkah-langkah pembelajaran 

sesuai dengan scenario yang telah dikembangkan pada langkah perencanaan. 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan 

perencanaan yang telah dibuat, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran dengan 

Model Team Assisted Individualization  dengan media Audiovisual. 

Dalam pelaksanakan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus. Siklus 

pertama yaitu kegiatan pembelajaran dengan Model Team Assisted 

Individualization  dengan media Audiovisual ,  siklus kedua dilaksanakan untuk 

memperbaiki semua yang belum baik pada siklus pertama dan siklus ketiga 

dilaksanakan untuk memperbaiki semua yang belum baik pada siklus kedua. 

3.2.3. Observasi  

Menurut Arikunto (2008: 127) observasi adalah kegiatan pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai 

sasaran.Tahap observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat.Pada tahap oservasi ini sebenarnya dilaksanakan bersamaan dengan 

tahap pelaksanaan tindakan. Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif 

dengan guru kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang sebagai guru 

koaborator untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan model Team Assisted 

Individualization  dengan media Audiovisual. 

3.2.4. Refleksi 

Menurut Arikunto (2008: 19), refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi dan sudah dilakukan. Refleksi 
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dilakukan setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa, 

keterampilan guru, serta kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut 

dievaluasi keefektifannya dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja 

pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, kemudian 

membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya bersama kolaborator. 

Menurut Hopkins (dalam Suhardjono, 2008: 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 kegiatan: perencanaan 

ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang  

sehingga permasalahan dapat teratasi. 

 

3.3. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.3.1. Siklus Pertama  

3.3.1.1. Perencanaan 

1) Menyusun perangkat pembelajaran dengan materi Globalisasi 

Kebudayaan  

2) Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran PKn kelas IVA 

dan media pembelajaran.Tampilan media pembelajaran yang digunakan 

pada siklus I dengan materi Misi Kebudayaan Internasional submateri 

Kebudayaan Indonesia yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Contoh Media Pembelajaran Siklus I 

3) Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluasi pembelajaran berupa tes 

tertulis 

4) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam penelitian melalui model 

Team Assisted Individualization dengan media Audiovisual 

5) Menyiapkan lembar catatan lapangan 

3.3.1.2. Pelaksanaan tindakan  

Pada siklus ini peneliti menerapkan model Team Assisted Individualization  

dengan mediaAudiovisual. Pelaksanaannya dilakukan dalam satu kali pertemuan. 

Prosedur pelaksanaannya adalah: 

1) Guru melakukan pra pembelajaran dan membuka pelajaran. 
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2) Placement Test(Guru memberikan pre-test kepada siswa untuk mendapat skor 

awal) 

3) Teams (Guru membentuk kelompok heterogen) 

4) Teaching Group (Guru memberikan materi  menggunakan  media 

audiovisual) 

5) Team Study(Setiap kelompok mengerjakan Lembar Kerja Kelompok, setiap 

siswa mengerjakan  soal yang berbeda dan dikoreksi teman satu kelompok 

kemudian didiskusikan bersama. Guru memberikan bantuan secara individual 

bagi yang memerlukannya) 

6) Student Creative (Setiap kelompok  mempresentasikan hasil kerjanya) 

7) Team Score and Team Recognition(Guru menetapkan kelompok terbaik 

sampai kelompok yang kurang berhasil (jika ada) berdasarkan hasil koreksi) 

8) Whole-Class Units (Guru memberikan umpan balik dan penguatan kepada 

siswa mengenai materi yang dipelajari di akhir pembelajaran) 

9) Fact Test (Siswa mengerjakan soal post-test berupa soal evaluasi) 

10) Guru menutup pelajaran. 

3.3.1.3. Observasi  

Tahap  observasi  dilakukan  dengan mengamati  proses  pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran Team Asissted Individualization dengan media Audiovisual 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru. 
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2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran Team Asissted Individualization dengan media Audiovisual 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

3.3.1.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti 

bersama dengan kolaborator mengenai kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung, sehingga dengan mengetahui hasil refleksi dapat membuat rencana 

kegiatan untuk siklus berikutnya. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dengan melihat hasil 

observasi pada keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam  pembelajaran 

PKn  melalui model Team Assisted Individualization dengan media 

Audiovisual. 

2) Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua dengan mengacu 

hasil dari siklus pertama 

 

3.3.2. Siklus Kedua  

3.3.2.1. Perencanaan 

Tahap perencanaan siklus kedua meliputi sebagai berikut: 

1) Memadukan hasil refleksi dari siklus I agar pelaksanaan siklus II lebih efektif 

2) Menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran PKn dengan materi Misi 

Indonesia dalam kebudayaan Internasional 
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3) Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran PKn kelas IV dan 

media pembelajaran.Tampilan media pembelajaran yang digunakan pada 

siklus I dengan materi Misi Kebudayaan Internasional submateri Misi 

Kebudayaan Internasional yaitu sebagai berikut:  

 

Gambar 3.2 Contoh  Media Pembelajaran Siklus II 

4) Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluai pembelajaran berupa tes tertulis 

5) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam penelitian melalui model 

TeamAssisted Individualization  dengan media Audiovisual. 

6) Menyiapkan lembar catatan lapangan 

3.3.2.2. Pelaksanaan  tindakan 

Pada siklus kedua ini, peneliti menerapkan model Team Assisted 

Individualization  dengan media Audiovisual dengan materi kebudayaan 

Indonesia. Prosedur pelaksanaan tindakan dalam siklus kedua: 

1. Guru melakukan pra pembelajaran dan membuka pelajaran. 

2. Placement Test(Guru memberikan pre-test kepada siswa untuk mendapat 

skor awal) 
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3. Teams (Guru membentuk kelompok heterogen) 

4. Teaching Group (Guru memberikan materi  menggunakan  media 

audiovisual) 

5. Team Study(Setiap kelompok mengerjakan Lembar Kerja Kelompok, 

setiap siswa mengerjakan  soal yang berbeda dan dikoreksi teman satu 

kelompok kemudian didiskusikan bersama. Guru memberikan bantuan 

secara individual bagi yang memerlukannya) 

6. Student Creative (Setiap kelompok  mempresentasikan hasil kerjanya) 

7. Team Score and Team Recognition(Guru menetapkan kelompok terbaik 

sampai kelompok yang kurang berhasil (jika ada) berdasarkan hasil 

koreksi) 

8. Whole-Class Units (Guru memberikan umpan balik dan penguatan kepada 

siswa mengenai materi yang dipelajari di akhir pembelajaran) 

9. Fact Test (Siswa mengerjakan soal post-test berupa soal evaluasi) 

10. Guru menutup pelajaran. 

3.3.2.3. Observasi  

Tahap  observasi  dilakukan  dengan mengamati  proses  pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran Team Asissted Individualization dengan media Audiovisual 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru. 
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2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran Team Asissted Individualization dengan media Audiovisual 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

3.3.2.4. Refleksi  

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti 

bersama dengan kolaborator mengenai kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung, sehingga dengan mengetahui hasil refleksi dapat membuat rencana 

kegiatan untuk siklus berikutnya. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dengan melihat hasil 

observasi pada keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

PKn melalui model TeamAssisted Individualization dengan media Audiovisual 

2) Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran  

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga. 

3.3.3. Siklus Ketiga 

3.3.3.1. Perencanaan 

1) Memadukan hasil refleksi dari siklus II agar pelaksanaan siklus III lebih 

efektif 

2) Menyusun  perangkat pembelajaran  mata pelajaran PKn materi tentang 

pengaruh globalisasi kebudayaan di Indonesia 

3) Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran PKn kelas IVA 

dan media pembelajaran.Tampilan media pembelajaran yang digunakan 
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pada siklus I dengan materi Misi Kebudayaan Internasional submateri 

Pengaruh Misi Kebudayaan Internasional yaitu sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 3.3 Contoh Media Pembelajaran Siklus III 

4) Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluai pembelajaran berupa tes 

tertulis  

5) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam penelitian melalui model 

Team Assisted Individualization dengan media Audiovisual 

6) Menyiapkan lembar catatan lapangan  

3.3.3.2. Pelaksanaan  tindakan 

Pada siklus kedua pertemuan pertama ini, peneliti menerapkan model 

Team Assisted Individualization  dengan  media Audiovisual materi pengaruh 

globalisasi kebudayaan di Indonesia. Prosedur pelaksanaan tindakan dalam siklus 

kedua ini meliputi: 
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1) Guru melakukan pra pembelajaran dan membuka pelajaran. 

2) Placement Test(Guru memberikan pre-test kepada siswa untuk mendapat 

skor awal) 

3) Teams (Guru membentuk kelompok heterogen) 

4) Teaching Group (Guru memberikan materi  menggunakan  media 

audiovisual) 

5) Team Study(Setiap kelompok mengerjakan Lembar Kerja Kelompok, 

setiap siswa mengerjakan  soal yang berbeda dan dikoreksi teman satu 

kelompok kemudian didiskusikan bersama. Guru memberikan bantuan 

secara individual bagi yang memerlukannya) 

6) Student Creative (Setiap kelompok  mempresentasikan hasil kerjanya) 

7) Team Score and Team Recognition(Guru menetapkan kelompok terbaik 

sampai kelompok yang kurang berhasil (jika ada) berdasarkan hasil 

koreksi) 

8) Whole-Class Units (Guru memberikan umpan balik dan penguatan kepada 

siswa mengenai materi yang dipelajari di akhir pembelajaran) 

9) Fact Test (Siswa mengerjakan soal post-test berupa soal evaluasi) 

10) Guru menutup pelajaran. 

3.3.3.3 Observasi  

Tahap  observasi  dilakukan  dengan mengamati  proses  pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 
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1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran Team Asissted Individualization dengan media Audiovisual 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru. 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran Team Asissted Individualization dengan media Audiovisual 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

3.3.3.4. Refleksi  

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator: 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus ketiga 

2) Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pembelajaran siklus ketiga 

3) Membuat deskripsi peningkatan kualitas pembelajaran pada siklus ketiga 

yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted Individualization  

dengan media Audiovisual 

4) Jika hasil keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar telah 

mencapai target indikator keberhasilan, maka pnelitian ini dihentikan. 

Namun jika indikator keberhasilan belum tercapai , maka peneliti harus 

merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus selanjutnya  

3.4. SUBJEK DAN TEMPAT PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

dengan subjek penelitian ini adalah: 

1) Guru kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 
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2) Siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang sebanyak 22 siswa 

yang terdiri dari  16 siswa laki-laki dan  6 siswa perempuan 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota 

Semarang yang beralamat di Jl. Payung Asri Raya RT. 02/RW.01 Kel. 

Pudakpayung, Kec. Banyumanik Kota Semarang 

3.5. VARIABEL/FAKTOR YANG DISELIDIKI  

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted 

Individualization dengan media Audiovisual kelas IVA SDN Pudakpayung 02 

Kota Semarang 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted 

Individualization dengan media Audiovisual kelas IVA SDN Pudakpayung 02 

Kota Semarang 

3) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted 

Individualization dengan media Audiovisual kelas IVA SDN Pudakpayung 02 

Kota Semarang 

3.6  DATA DAN  TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

3.6.1. Sumber Data  

Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat  

(Supardi, 2008 : 129). Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. 

Dalam penelitian ini, sumber datanya meliputi: 

1) Siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 
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Sumber data siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 02  Kota Semarang 

sebanyak 22 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan  6 siswa perempuan. 

Data diperoleh dari hasil observasi setiap pertemuan, hasil evaluasi dan angket 

dalam pembelajaran PKn melalui model Team Assisted Individualization  dengan 

mediaAudiovisual. 

2) Guru kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Sumber data guru diperoleh dari lembar pengamatan/observasi yang berisi 

keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran PKn melalui model Team 

Assisted Individualization  dengan media Audiovisual. 

3) Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal hasil tes sebelum dilaksanakannya 

tindakan dan hasil tes setelah dilakukan tindakan.Serta diperkuat dengan foto dan 

video penelitian sebagai bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan. 

4) Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.6.2. Jenis Data  

3.6.2.1. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka, data yang berbentuk 

bilangan (Herrhiyanto dan Hamid, 2008: 1.3).Data kuantitatif ini diperoleh dari 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn kelas IVA SDN Pudakpayung 02 

Semarang yang diambil pada tes evaluasi setiap akhir siklus. 

3.6.2.2. Data Kualitatif  
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Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam 

pembelajaran PKn kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

menggunakan model pembelajaran Team Asissted Individualization dengan media 

Audiovisual. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data  

Secara umum ada dua macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes dan 

non tes.Dengan teknik tes, asesmen dilakukan dengan menguji peserta 

didik.Sementara dengan teknik non tes, asesmen dilakukan tanpa menguji peserta 

didik. (Poerwanti, 2008: 3.16) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik tes dan teknik non tes yang dijelaskan sebagai berikut : 

3.6.3.1. Teknik tes  

Teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan menggunakan alat 

pengumpulan data berupa pertanyaan atau soal evaluasi di akhir siklus. Tes 

adalah instrumen untuk mengumpulkan data prestasi belajar, peserta 

didik,baik melalui tes lisan, tertulis, maupun perbuatan. (Mulyasa, 2012: 69). 

Sedangkan menurut Poerwanti (2008: 1.5) tes adalah seperangkat tugas yang 

harus dikerjakan atau sejunlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa 

untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan 

materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. 

Menurut Musfiqon (2012:131) , penelitian yang target datanya berupa 

ketrampilan , kompetensi , intelegensi dan bakat , lebih tepat menggunakan 
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teknik tes. Dalam penelitian pendidikan seringkali dibutuhkan teknik tes untuk 

mengukur bakat, minat, dan ketrampilan guru. Misalnya, tes intelegensi , tes 

bakat scholastic, tes hasil belajar, serta tes kepribadian. Teknik tes dalam 

penilitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian 

atau prestasi belajar dalam pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran Team Asissted Individualization dengan media Audiovisual.Tes 

diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui kemampuan 

kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran siklus I , siklus II dan 

siklus III. 

3.6.3.2. Teknik Nontes  

Teknik nontes dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan catatan 

lapangan.  

3.6.3.2.1. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis 

(Arikunto, 2012: 45). Tahap observasi adalah kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat. Dalam kegiatan observasi peneliti bisa membawa 

check-list , rating scale , atau catatan berkala sebagai instrument observasi. 

Sehingga dalam kegiatan observasi ada pencatatan check list yang telah 

disusun peneliti. 

Menurut Musfiqon (2012:121) , teknik observasi dibagi menjadi dua 

yaitu observasi terbuka dan observasi tertutup. Observasi terbuka adalah 

pengamatan yang dilakukan peneliti dan diketahui oleh orang yang 
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diamati.Model observasi ini diebut juga observasi aprtisipatif, peneliti 

melakukan interaksi dengan orang yang diteliti.Observasi tertutup adalah 

pengamatan yang dilakukan peneliti dimana orang yang diteliti tidak 

mengetahui kalau sedang diobservasi.Peneliti menjaga jarak dan tidak 

melakukan komunikasi dengan yang diamati. 

Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang 

menggambarkan bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn 

menggunakan model Team Assisted Individualization  dengan media 

Audiovisual.Selain itu juga mengenai keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran PKn menggunakan model Team Assisted Individualization  

dengan media Audiovisual. Dalam penelitian ini, pedoman observasi yang 

digunakan adalah lembar observasi/pengamatan.Lembar pengamatan 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar, keterampilan guru dan aktivitas 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

3.6.3.2.2. Dokumentasi  

Menurut Musfiqon (2012:131) , dokumen adalah kumpulan fakta 

dan data yang tersimpan dalam bentuk teks atau artefak. Teknik dokumentasi 

ini sering digunakan menjadi teknik utama dalam penelitian sejarah atau 

analisis teks.Namun, hampir setiap penelitian teknik ini digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data sekunder. Misalnya untuk mencari data tentang 

sejarah berdirinya sekolah, tokoh pendiri , serta jumlah murid dan guru. Untuk 

pencarian data sekunder ini lebih cocok menggunakan teknik dokumentasi. 
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Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dalam observasi.Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa.Untuk memberikan 

gambaran secara konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan 

menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan 

dokumen berupa foto. 

3.6.3.2.3 Catatan Lapangan  

Catatan lapangan adalah catatan yang berisi peristiwa-peristiwa penting 

yang berasal kegiatan pembelajaran (Sanjaya,2014: 98). Berbagai aspek dalam 

pembelajaran di kelas, pengelolaan kelas, suasana kelas, dan lain-lain dapat 

dibaca kembali dalam catatan lapangan.Jadi, catatan lapangan adalah catatan yang 

dibuat peneliti dalam sebuah penelitian dari lapangan yang menggambarkan 

keadaan sesuai dengan yang teramati oleh peneliti.Catatan lapangan dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan pembelajaran PKn 

menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization dengan media 

Audiovisual. 

 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA  

3.7.1. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan skor , 

mean atau reratadan ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal dan 
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ditampilkan dalam bentuk persentase. Adapun rumus yang digunakan sebagai 

berikut: 

1) Menentukan skor berdasarkan proporsi ( Poerwanti , 2008 : 6.15) 

Dengan menggunkan rumus : 

Skor = 
 

  
 x 100 (rumus bila menggunakan skala 0-100) 

Dimana : 

B = banyaknya butir yang dijawab benar ( dalam bentuk pilihan ganda) 

atau    jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal pada tes bentuk 

penguraian 

St = skor teoritis 

2) Menghitung mean atau rerata kelas 

Mean atau nilai rata-rata diambil dengan menjumlahkan seluruh nilai 

yang diperoleh siswa, dibagi dengan jumlah siswa di dalam kelas, yaitu 

dengan rumus : 

Keterangan : 

x     = nilai rata-rata 

∑ x = jumlah semua nilai siswa 

∑ n = jumlah siswa 

    (Aqib , 2011 : 40) 

3) Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal 

 Aqib (2011 : 41) , untuk menentukan persentase ketuntasan belajar klasikal 

, menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

x = 
 𝑥

 𝑛
 

 

% ketuntasan belajar =  
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa
 × 100% 
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Adapun kriteria untuk menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa 

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

TingkatKeberhasilan % Kualifikasi 

≥ 80% Sangat Baik (SB) 

60-79% Baik (B) 

40-59% Cukup (C) 

20-39% Kurang (K) 

≤ 20% Sangat Kurang 

 (Aqib, 2011:41) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak 

tuntas dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kualifikasi 

≥ 67 Tuntas 

< 67 Tidak Tuntas 

  (KKM Mata Pelejaran PKn SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang ) 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan  tidak 

tuntas. 

3.7.2. Data Kualitatif  

Data kualitatif berupa kata, kalimat, gambar , serta bentuk lain yang 

memiliki variasi cukup banyak dibandingkan data kuantitatif ( Musfiqon, 



78 

 

 

 

2012:153). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran PKn 

menggunakan model Team Assisted Individualization dengan media Audiovisual, 

serta hasil catatan lapangan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif 

kualitatif menurut kategori dan kriteria agar diperoleh kesimpulan. 

Menurut Widoyoko (2012: 110) langkah-langkah untuk menentukan 

klasifikasi berdasarkan skor dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. menentukan skor terendah (k) 

b. menentukan skor tertingi (m) 

c. mencari jarak interval 

d. membagi rentang nilai menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang. 

 Jarak interval (i) = 
                         

                      
 

        ( Widoyoko, 2012: 110 ) 

   Berdasarkan uraian tersebut, kriteria data skor yang diperoleh 

dapat dikonversikan dalam bentuk tabel berikut ini : 

Tabel 3.3 Rentang dan Kategori 

Jumlah Skor Kategori 
Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

(k + 3 (i))   skor   m Sangat Baik Berhasil 

(k + 2 (i))   skor < (k + 3(i)) Baik Berhasil 

(k +1 (i))   skor < (k + 2(i)) Cukup Tidak Berhasil 

       K   skor < (k + 1 (i)) Kurang Tidak Berhasil 
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3.7.2.1. Analisis data Keterampilan Guru 

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru. Skor 

dalam keterampilan guru diperoleh dari setiap indikator keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran PKn dengan menggunakan model Team Assisted 

Individualization dengan media Audiovisual, maka  perhitungan untuk 

keterampilan guru adalah sebagai berikut. 

Keterangan Penilaian 

K = skor terendah = 1 ×8 = 8 

M = skor tertinggi = 4 × 8 =32 

Jarak Interval(i)  = 
    

 
 = 

  

 
 = 6 

Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Skor  Kategori  Kualifikasi 

26 ≤skor< 32 Sangat Baik Tuntas 

20 ≤skor< 26 Baik Tuntas 

14 ≤skor< 20 Cukup Tidak tuntas 

8 ≤skor< 14 Kurang Tidak tuntas 

Penilaian keterampilan guru pada pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model Team Assisted Individualization dengan media Audiovisual 

dikategorikan berhasil apabila skor kriteria ketuntasan 20≤ skor <26  dengan 
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kategori baik. Apabila tidak mencapai kriteria tersebut maka akan dilanjutkan 

pada pembelajaran siklus selanjutnya. 

3.7.2.2  Analisis Data Aktivitas Siswa 

Skor aktivitas siswa diperoleh dari setiap indikator aktivitas siswa  dalam 

PKn dengan menggunakan model Team Assisted Individualization dengan media 

Audiovisual , maka  perhitungan untuk aktivitas siswa adalah sebagai berikut 

Keterangan Penilaian 

K = skor terendah = 1 ×8 = 8 

M = skor tertinggi = 4 × 8 =32 

Jarak Interval(i)  = 
    

 
 = 

  

 
 = 6 

Tabel 3.5 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Skor  Kategori  Kualifikasi 

26 ≤skor< 32 Sangat Baik Tuntas 

20 ≤skor< 26 Baik Tuntas 

14 ≤skor< 20 Cukup Tidak tuntas 

8 ≤skor< 14 Kurang Tidak tuntas 

Penilaian aktivitas siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model 

Team Assisted Individualization dengan media Audiovisualdikategorikan berhasil 

apabila skor kriteria ketuntasan 20≤ skor <26  dengan kategori baik. Apabila tidak 

mencapai kriteria tersebut maka akan dilanjutkan pada pembelajaran siklus 

selanjutnya. 
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Tabel 3.6 

Deskripsi Kualitatif Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Skor 

Keterampilan Guru 

Skor 

Aktivitas Siswa 

Kategori Kualifikasi 

26 ≤skor< 32 26 ≤skor< 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

20 ≤skor< 26 20 ≤skor< 26 Baik (B) Tuntas 

14 ≤skor< 20 14 ≤skor< 20 Cukup (C)  Tidak Tuntas 

8 ≤skor< 14 8 ≤skor< 14 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN  

Model Team Assisted Individualization  dengan media Audiovisual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IVA SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut : 

1) Melalui model Team Assisted Individualization  denganmedia 

Audiovisual, keterampilan guru dalam pembelajaran PKn meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik ( 20 ≤ skor < 26 ) 

2) Melalui model Team Assisted Individualization  denganmedia 

Audiovisual  aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik (20≤ skor <26) 

3) ≥ 80%siswa kelas IVA SD Negeri Pudakpayung 02 Kota Semarang 

mengalami ketuntasan belajar, artinya 80 % dari keseluruhan siswa yang 

mencapai nilai KKM lebih besar atau sama dengan 67 dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model Team Assisted Individualization  dengan media 

Audiovisual.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Pembahasan yang disajikan pada bab IV dapat disimpulan sebagai berikut: 

Keterampilan guru mengalami peningkatan. Ditunjukkan dengan data hasil 

observasi pada siklus I memperoleh skor 22 dengan rata-rata skor 2,75 yang 

tergolong dalam kriteria baik. Siklus II keterampilan guru mendapat skor 25 

dengan rata-rata skor 3,125 termasuk dalam kategori  baik. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus III keterampilan guru memperoleh skor 29 dengan rata-rata skor 

3,625 termasuk dalam kategori sangat baik. Keterampilan guru telah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya mencapai kategori baik. 

Hasil observasi aktivitas siswa meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil observasi pada pelaksanaan tindakan siklus I mendapatkan skor 20,13 

dengan skor rata-rata 2,5 termasuk dalam kategori baik. Meningkat pada siklus II 

dengan skor 23,68  sehinggat skor rata-rata menjadi 2,9 dan termasuk dalam 

kategori baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus III  aktivitas siswa memperoleh 

skor  26,63 dengan rata-rata skor 3,32 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal 

ini telah mencapai indikator keberhasilan yaitu aktivitas siswa sekurang-

kurangnya mencapai kategori baik. 

Hasil belajar PKn siswa meliputi aspek kognitif dan afektif. Kedua aspek 

tersebut mengalami peningkaan. Pada aspek kognitif ditunjukkan dengan 

perolehan data hasil belajar siswa pada siklus I dengan nilai terendah 50, nilai 
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tertinggi 90 rata-rata 69,3  dan ketuntasan klasikal 63,6%. Pada pelaksaanaan 

tindakan siklus II diperoleh data dengan nilai terendah 56, nilai tertinggi 100 

dengan rata-rata 74 dan ketuntasan klasikal 72,7%. Pada pelaksanaan tindakan 

siklus III hasil belajar siswa yang diperoleh dengan nilai terendah 66, nilai 

tertinggi 100, rata- rata 80,5 dan persentase ketuntasan klasikal 90,9 %. Hasil 

belajar PKn siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu sekurang-

kurangnya ketuntasan klasikal mencapai 80% dengan KKM PKn di kelas IVA 

SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang adalah 67. Aspek afektif ditunjukan 

dengan data sebagai berikut. Siklus I rata-sata skor 7,95 kategori cukup dengan 

persentase 68,28%. Pada siklus II  rata-sata skor 9,45  kategori baik dengan 

persentase 78,78%. Pada siklus III  rata-sata skor 10,5 kategori sangat baik 

dengan persentase 87,5%. 

Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis tindakan bahwa melalui 

penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualizationdengan media 

audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yang terdiri dari 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada siswa kelas IVA 

SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan, dalam melaksanakan pembelajaran PKn melaui 

model Team Assisted Individualization dengan media audiovisual pada siswa 

kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang, peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 



162 

 

 

 

5.2.1. Bagi guru  

Model pembelajaran Team Assisted Individualization dengan media 

audiovisual dapat dijadikan acuan guru sebagai solusi untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada mata pelajaran yang lain. 

5.2.2. Bagi siswa 

Siswa dapat selalu berperan aktif dalam pembelajaran, dapat 

mengemukakan pendapat serta berani bersaing dengan teman-temannya seperti 

pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran  Team 

Assisted Individualization dengan media audi visual. 

5.2.3. Bagi Sekolah/Lembaga 

Penelitian melalui model pembelajaran Team Assisted Individualization 

dengan media audiovisual ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik 

oleh guru, lembaga maupun pengembangpendidikan lainya, sehingga model 

pembelajaran  Team Assisted Individualization  dengan media audiovisual 

menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajan semakin efektif dan efisien.  
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah    : SDN Pudakpayung 02 

Muatan Pembelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester   :  IVA /2 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PEMBELAJARAN 
WKT PENILAIAN 

SUMBER 

BELAJAR 

4. Menunjukkan 

sikap terhadap 

globalisasi di 

lingkungannya 

 

4.2 

Mengidentifikas

i jenis budaya 

Indonesia yang 

pernah 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

internasional 

 

Hakikat 

kebudayaan 

Indonesia 

dan jenis 

kebudayaan 

yang 

dimiliki 

bangsa 

Indonesia  

1. Placement Test (Guru 

memberikan pre-test kepada 

siswa untuk mendapat skor awal) 

2. Teams (Guru membentuk 

kelompok heterogen terdiri dari 

4-5 siswa dengan kemampuan 

berbeda-beda) 

3. Teaching Group (Guru 

memberikan materi  

menggunakan  media 

audiovisual) 

4. Team Study (Guru memberikan 

bantuan secara individual bagi 

yang memerlukannya) 

5. Student Creative (Ketua 

kelompok melaporkan 

keberhasilan kelompoknya 

4.2.1 

Menjelaskan 

hakikat 

kebudayaan 

Indonesia 

4.2.2 

Menjelaskan 

jenis budaya 

yang ada di 

Indonesia.  

4.2.3 

Menemukan 3 

jenis budaya 

yang ada di 

Indonesia.  

4.2.4 

Mengklasifikasi

2x35 

mnt 

Teknik : 

Tes tertulis 

Tes Lisan 

Non tes: 

Perbuatan 

 

b. Poerwantie, 

Endang. 2008. 

Asesmen 

pembelajaran 

SD. Direktorat 

Jenderal 

Pendidikan 

Tinggi 

Departemen 

Pendidikan 

c. Fathurrohman 

dan Wuri 

Wuryandani. 

2011. 

Pembelajaran 

PKn Di Sekolah 

Dasar. 

Yogyakarta: 
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dengan mempresentasikan hasil 

kerjanya dan siap untuk diberi 

ulangan oleh guru) 

6. Team Score and Team 

Recognition (Guru menetapkan 

kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil 

(jika ada) berdasarkan hasil 

koreksi) 

7. Whole-Class Units (Guru 

memberikan umpan balik dan 

penguatan kepada siswa 

mengenai materi yang dipelajari 

di akhir pembelajaran) 

8. Fact Test (Guru memberikan 

post-test berupa soal evaluasi 

untuk dikerjakan secara individu) 

kan jenis 

budaya yang 

ada di Indonesia 

 

 

Nuha Litera 

d. Bestari, 

Prayoga.2008. 

Pendidikan 

Kewarganegara

an 4 Untuk 

SD/MI. Jakarta : 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas 
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        Toriyah, S. Pd., M. Si. 

NIP.  19650309 198806 2 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran : PKn 

Hari/tanggal  : Senin, 23 Maret 2015 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

II. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional 

 

III.INDIKATOR 

4.2.1 Menjelaskan hakikat kebudayaan Indonesia 

4.2.2 Menjelaskan jenis budaya yang ada di Indonesia.  

4.2.3 Menemukan 3 jenis budaya yang ada di Indonesia.  

4.2.4 Mengklasifikasikan jenis budaya yang ada di Indonesia 

 

IV.TUJUAN PEMBELAJARAN  

a. Melalui tayangan media audiovisual mengenai kebudayaan Indonesia, siswa dapat 

menjelaskan hakikat kebudayaan Indonesia dengan benar. 

b.Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan jenis budaya yang ada di 

Indonesia dengan baik 

c. Melalui tayangan  media audiovisual mengenai kebudayaan Indonesia, siswa dapat 

menemukan 3 jenis budaya yang ada di Indonesia 
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d. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengklasifikasikan jenis budaya yang ada 

di Indonesia dengan tepat 

 

V.MATERI POKOK  

Hakikat kebudayaan Indonesia dan jenis kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia 

(terlampir) 

 

VI. METODE dan MODEL PEMBELAJARAN 

1.Diskusi  

2.Tanya jawab  

3.Ceramah  

4. Model Pembelajaran Team Assisted Individualization  

 

VIII.LANGKAH PEMBELAJARAN  

1. .Pra Kegiatan (± 5 menit )  

2) Salam  

3) Berdo’a  

4) Presensi  

5) Pengondisian kelas  

b. Kegiatan awal (± 5 menit)  

1) Guru melakukan apersepsi di awal pembelajaran, guru bertanya kepada siswa 

tentang “wayang”. “Siapa yang pernah menonton pertunjukkan wayang? Berasal dari 

mana kebudayaan wayang itu? Apakah asli dari Indonesia?” 

2) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran pada hari ini yang disampaikan oleh 

guru.  

3) Siswa mendengarkan rincian materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru.  

4) Guru memotivasi siswa dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 
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c. Kegiatan Inti (± 40 menit)  

1) Siswa mengerjakan soal pre-test yang diberikan oleh guru untuk menentukan 

pembagian kelompok (elaborasi) 

2) Siswa mengamati video Tari Cublak-cublak suweng saat guru mengoreksi 

pre-test siswa. (eksplorasi) 

3) Siswa bertanya mengenai kebudayaan tari tradisional/tari daerah yang ada di 

Indonesia (eksplorasi) 

4) Siswa dibagi menjadi 5 kelompok sesuai hasil pre-test, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 siswa, dan ada satu kelompok yang hanya terdiri 3 

siswa. (eksplorasi) 

5) Siswa mengamati tayangan media Audiovisual mengenai kebudayaan 

Indonesia (eksplorasi) 

6) Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja kelompok yang telah diberikan 

oleh guru  (elaborasi) 

7) Siswa mendengarkan aturan diskusi dan cara pengisian lembar kerja yang 

disampaikan guru. (eksplorasi) 

8) Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok nya berdasarkan bimbingan guru 

(elaborasi) 

9) Siswa melaporkan hasil diskusi ke depan kelas sesuai kelompok yang ditunjuk 

guru. (elaborasi) 

10) Kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. (elaborasi) 

11) Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap hasil diskusi dengan 

menyempurnakan jawaban dan masing-masing kelompok serta menarik 

kesimpulan hasil diskusi kelas (konfirmasi) 

12) Siswa mendapat poin kelompok sesuai nilai hasil diskusi. (elaborasi) 

13) Guru memberikan reward  kelompok terbaik sampai kelompok yang kurang 

berhasil (jika ada) (konfirmasi) 
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14) Siswa mendapatkan penguatan dan motivasi dari guru mengenai materi yang 

telah dipelajari. (konfirmasi) 

 

d. Kegiatan Akhir (± 20 menit)  

1) Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini 

2) Siswa mengerjakan post-test berupa soal evaluasi.  

3) Guru dan siswa melakukan refleksi materi terhadap pembelajaran yang terlaksana 

4) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai rincian materi pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya.  

5) Guru menutup pembelajaran dan mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing 

 

IX.SUMBER DAN MEDIA BELAJAR  

SUMBER BELAJAR  

a. Model Team Assisted Individualization (TAI) 

b. Poerwantie, Endang. 2008. Asesmen pembelajaran SD. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

c. Fathurrohman dan Wuri Wuryandani. 2011. Pembelajaran PKn Di Sekolah Dasar. 

Yogyakarta: Nuha Litera 

d. Bestari, Prayoga.2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD/MI. Jakarta : 

Pusat Perbukuan Depdiknas 

e. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Bangga Menjadi 

Insan Pancasila untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas 

f. Standar Isi  dan Standar Proses. 

MEDIA  

1. LCD 

2. Laptop 

3. Speaker 
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4. Media Audiovisual ( Media yang berisi materi hakikat kebudayaan dan jenis-

jenis kebudayaan Indonesai , video kebudayaan Indonesia) 

X. EVALUASI  

1. Prosedur Tes  

1) Tes awal : tanya jawab  

2) Tes dalam proses : keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung  

2. Jenis Tes  

a) Tes lisan : tanya jawab  

b) Tes tertulis : - Lembar kerja siswa  

- Lembar evaluasi  

3. Bentuk Tes : soal pilihan ganda dan isian singkat 

4. Instrumen Tes  

1) Lembar Kerja Siswa (terlampir)  

2) Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir)  

 

Semarang,     Maret  2015 

 Guru Kolaborator     Peneliti 

 

 

Tipka Yohana, S.Pd     Kiki Siti Rohmana 

 NIP. 1959 0721 1985 06 2 001   NIM  1401411557 

Mengetahui, 

                                                          Kepala Sekolah 

 

 

 Toriyah, S. Pd., M. Si. 

NIP.  19650309 198806 2 001 
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Lampiran.BAHAN AJAR 

 

Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan Internasional 

 

MATERI AJAR 

Kebudayaan Indonesia  

1. Pengertian budaya Indonesia  

Kata budaya berasal dari bahasa sanskerta, yaitu “buddhayah”. Buddhayah 

merupakan bentuk jamak dari kata ”budi” yang berarti akal. Budaya, artinya pikiran 

dan akal budi. Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.Jadi, budaya 

adalah sekumpulan adat daerah yang terdiri atas berbagai hal di dalamnya yang 

merupakan warisan leluhur dan dapat dikembangkan oleh penerusnya.Budaya 

Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun 

kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada 

tahun 1945.  

Budaya daerah merupakan pondasi dari budaya nasional.Budaya daerah juga 

merupakan akar dari budaya nasional.Hal ini menunjukkan bahwa budaya nasional 

berasal dari budaya daerah menjadi dasar budaya nasional.  

Kebudayaan dijamin dalam UUD 1945 amandemen yang tertuang dalam pasal 32 

ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.  

2. Jenis Budaya Indonesia 
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Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. 

Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa,adat istiadat, 

agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, namun mereka tetap satu sebagai 

bangsa Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia, antara lain rumah adat, 

pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, seni pertunjukan, cerita daerah, lagu 

daerah, senjata tradisional, bahasa daerah, dan adat istiadat. Berikut ini jenis 

kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa 

di Indonesia. 

1. Rumah adat  

Berikut nama-nama rumah adat yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. 

No. Asal Daerah Nama Rumah Adat 

1 Aceh Rumah Aceh 

2 Jawa Joglo 

3 Kalimantan Barat Reumah Betang 

4 Maluku Balieu 

5 Nusa Tenggara Timur Lopo 

6 Papua Honai 

7 Riau Rumah Adat Melayu Selaso Jatuh Kembar 

8 Sulawesi Selatan Tongkonan (TAna Toraja), Bola Soba (Bugis 

Bone), dan Balla Lompoa (Makassar Gowa)  

9 Sulawesi Tenggara Istana Buton 

10 Sulawesi Utara Rumah Panggung 

11 Sumatra Barat Rumah Gadang 

12 Sumatra Selatan Rumah Limas 
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2. Tarian daerah  

Berikut ini nama-nama tarian daerah yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia : 

No.  Daerah  Asal Nama Tarian Daerah 

1 Aceh Saman, Saudati  

2 Bali  Kecak, Barong/ Barongan, dan pendet  

3 Bengkulu Andun dan Bidadel Teminang  

4 Gorontalo Tari saronde, Tari Elengge, Tari Dana-dana, tari 

Polopalo, dan Tari Pore-Pore  

5 Jambi Sekapur Sirih dan Selampit Delapan  

6 Jawa Bedaya, Kuda Lumping, Reog, dan Jaipong  

7 Lampung Bedana, sembah, tahuyun, sigegh, dan labu kayu  

8 Maluku Cakalele, Orlapei, dan Katreji  

9 Nusa Tenggara Timur Likurai, Bidu, Tebe, Bonet, Pado’a, Rokatenda, dan 

Caci  

10 Riau Persembahan, Zapin, Rentak Bulian, Serampang 

dua belas, dan tari paying  

11 Sulawesi Selatan Tari pakkarena, tarian angin mamiri, tari padduppa  

12 Sulawesi Tengah Dero  

13 Sumatra Barat Tari piring, tari paying, tari indang, tari randai dan 

tari lilin  

14 Sumatra Selatan Bekhusek dan tanggal  

15 Sumatra Utara Tortor (Batak Toba dan Simalungun), tari sapu 

tangan, tari adok, tari anak, tari pahlawan, tari lagu 

duo, tari perak, dan tari payung (pesisir 

Sibolga/Tapteng)  

 

  



179 

 

 

 

3. Lagu daerah  

Beberapa lagu daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut :  

a. Helo Rotane dan sio tantina dari Maluku  

b. Kereban Sape dari Madura  

c. Surilang, Kici-kicir, dan jail-jali dari betawi  

d. Butet dari Sumatra Utara  

e. Angin Mamiri drai Makassar  

f. Olele dari Tapanuli  

g. Baleleho dari Nusa Tenggara  

h. Ampar-ampar pisang dari Kalimantan selatan  

i. Injit-injit semut dari Jambi  

j. Bubuy Bulan dari Jawa Barat  

k. Jamuran dan ilir-ilir dari Jawa Tengah  

l. O Ina Ni Keke dari Sulawesi  

m. Cik-cik Periok dari Kalimantan Barat  

n. Janger dari Bali  

o. Potong Bebek dari Nusa Tenggara Timur  

p. Kabile-Bile dari Sumatra Selatan  

q. Apuse dari Papua  
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Lampiran. Media Pembelajaran 

1. LCD 

2. Laptop 

3. Speaker 

4. Video pertunjukan Tari Cublak-Cublak Suweng 

5. Media Audiovisual tentang hakikat kebudayaan dan jenis – jenis kebudayaan 

Indonesia 
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SOAL PRE-TEST SIKLUS 1 

Nama : 

No.Absen : 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau di depan jawaban yang paling 

tepat! 

1. Kebudayaan nasional berasal dari . . . . 

a. budaya asing   c. kebudayaan daerah 

b. buku rekaan  d. internet 

2. Nilai-nilai kebudayaan bangsa kita dapatkan secara . . . . 

a. turun temurun    c. tidak sengaja 

b. kerja keras    d. belajar dengan tekun 

3. Sekumpulan adat daerah yang terdiri atas berbagai hal di dalamnya yang 

merupakan warisan leluhur dan dapat dikembangkan oleh penerusnya 

disebut  ….. 

a. Budaya    c. Warisan 

b. Globalisasi   d. Kesenian 

4. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari suku-suku bangsa di Indonesia 

merupakan bagian dari kebudayaan.... 

a. Indonesia  c. Barat 

b. Asing   d. Luar Negeri 

5. Kebudayaan daerah harus dilestarikan karena kebudayaan daerah adalah . . 

. 

a. Kebudayaan paling baik    c. sumber kekayaan 

negara 

b. Kebudayaan yang mahal harganya   d. sumber kebudayaan 

nasional 

6. Tari kecak berasal dari daerah . . . . 

a. Jawa Tengah    c. Jawa Barat 
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b. Jawa Timur    d. Bali 

7. Alat musik daerah yang berasal dari Jawa Barat yaitu . . . . 

a. angklung   c. seruling 

b. gamelan   d. kendang 

8. Di bawah ini merupakan jenis tarian yang berasal dari daerah Jawa Barat . . 

. . 

a. Tari Piring   c. Tari Kecak 

b. Tari Jaipong   d. Tari Lilin 

9. Contoh kebudayaan bangsa Indonesia adalah . . . . 

a. Pesawat   c. Rumah Panggung 

b. Internet   d. Burger 

 

10. Perilaku yang menunjukkan sikap mencintai budaya daerah adalah ... 

a. mempelajari kesenian daerah 

b. mencatat jenis budaya daerah 

c. membeli buku kesenian daerah 

d. mengoleksi gambar budaya daerah 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Contoh sikap dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia yaitu 

….. 

2. Rakyat Indonesia harus merasa bangga dengan kebudayaan . . . . 

3. Alat musik angklung berasal dari daerah . . . . 

4. Rumah Limas berasal dari provinsi . . . . 

5. Lagu kicir-kicir berasal dari daerah . . . . 
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Lampiran. Lembar Kerja Kelompok 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar : 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional 

LEMBAR KERJA DISKUSI KELOMPOK 

Petunjuk Umum: 

1. Tuliskan nama anggota kelompok mu! 

2. Kerjakan tugas ini dengan baik ! 

3. Diskusikan dengan anggota kelompok mu! 

4. Gunakan sumber belajar yang kamu miliki, Jika ada kesulitan tanyakan kepada gurumu ! 

5. Buat laporan diskusi dalam LKS dan buku catatan masing-masing! 

Soal :  

Kelompokkan gambar berikut sesuai dengan jenis kebudayaan Indonesia. 

Berilahketerangan nama dan asalnya pada setiap gambar yang kalian tempelkan 

Jenis Kebudayaan Contoh Kebudayaan Asal Kebudayaan Daerah 

Tarian Daerah 
 

 

 

Alat Musik 
 

 

 

Lagu Daerah 
 

 

 

Bangunan Candi 
  

Pakaian Adat 
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Lampiran. Kisi – Kisi Soal Evaluasi 

Standar Kompetensi  : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

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

internasional 

No 
No.KD 

Indikator 
Ranah 

Kognitif 

Teknik 

Penilaian Nomor Soal 
Bentuk 

Soal 

Instrumen 

Penilaian 

1 4.2 4.2.1 Menjelaskan hakikat kebudayaan 

Indonesia 

4.2.2 Menjelaskan jenis budaya yang 

ada di Indonesia.  

 

4.2.3 Menemukan 3 jenis budaya yang 

ada di Indonesia.  

 

4.2.4 Mengklasifikasikan budaya yang 

ada di Indonesia 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

 

C4 

 

 

 

C3 

Tes 

Tertulis 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

A(1,2,3,4,5) 

B (1dan 2) 

 

 

A (9 dan 10) 

 

 

 

A (6,7,8) 

B (3, 4 dan 5) 

 

 

 

Lembar Diskusi 

 

Soal 

Uraian  

 

 

Soal 

Uraian  

 

 

Soal 

Uraian  

 

 

LKS 

Lembar Soal 

 

 

 

Lembar Soal 

 

 

 

Lembar Soal 

 

 

 

Lembar Soal 
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Lampiran. Soal Evaluasi 

Standar Kompetensi  : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar : 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional 

SOAL EVALUASI 

Nama : 

No.Absen : 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau di depan jawaban yang paling tepat! 

1. Kebudayaan nasional berasal dari . . . . 

a. budaya asing   c. kebudayaan daerah 

b. buku rekaan  d. internet 

2. Nilai-nilai kebudayaan bangsa kita dapatkan secara . . . . 

a. turun temurun    c. tidak sengaja 

b. kerja keras    d. belajar dengan tekun 

3. Sekumpulan adat daerah yang terdiri atas berbagai hal di dalamnya yang merupakan 

warisan leluhur dan dapat dikembangkan oleh penerusnya disebut  ….. 

a. Budaya    c. Warisan 

b. Globalisasi   d. Kesenian 

4. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari suku-suku bangsa di Indonesia merupakan 

bagian dari kebudayaan.... 

a. Indonesia  c. Barat 

b. Asing   d. Luar Negeri 

5. Kebudayaan daerah harus dilestarikan karena kebudayaan daerah adalah . . . 

a. Kebudayaan paling baik    c. sumber kekayaan negara 

b. Kebudayaan yang mahal harganya   d. sumber kebudayaan nasional 

6. Tari kecak berasal dari daerah . . . . 

a. Jawa Tengah    c. Jawa Barat 
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b. Jawa Timur    d. Bali 

7. Alat musik daerah yang berasal dari Jawa Barat yaitu . . . . 

a. angklung   c. seruling 

b. gamelan   d. kendang 

8. Di bawah ini merupakan jenis tarian yang berasal dari daerah Jawa Barat . . . . 

a. Tari Piring   c. Tari Kecak 

b. Tari Jaipong   d. Tari Lilin 

9. Contoh kebudayaan bangsa Indonesia adalah . . . . 

a. Pesawat   c. Rumah Panggung 

b. Internet   d. Burger 

10. Perilaku yang menunjukkan sikap mencintai budaya daerah adalah ... 

a. mempelajari kesenian daerah 

b. mencatat jenis budaya daerah 

c. membeli buku kesenian daerah 

d. mengoleksi gambar budaya daerah 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Contoh sikap dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia yaitu ….. 

2. Rakyat Indonesia harus merasa bangga dengan kebudayaan . . . . 

3. Alat musik angklung berasal dari daerah . . . . 

4. Rumah Limas berasal dari provinsi . . . . 

5. Lagu kicir-kicir berasal dari daerah . . . . 
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Lampiran. Kunci Jawaban pre-test dan post-test 

 

A. Pilihan Ganda 

1. C  6. B 

2. A  7. C 

3. D  8. A 

4. A  9. A 

5. B  10. D 

B. Isian Singkat 

1. Mencintai Produk dalam Negeri , Berlatih tari tradisional  

2. Indonesia 

3. Jawa Barat 

4. Sumatera Selatan 

5. Jawa Barat 

 

 

 Penilaian =  
                                                             

 
 =  Nilai Akhir 
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Lampiran  2 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

KELAS IV SEMESTER 1 

SIKLUS 2 

 

Oleh: 

 

Nama  :  Kiki Siti Rohmana 

NIM  :  1401411557 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah   : SDN Pudakpayung 02 

Muatan Pembelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester   :  IVA /2 

STANDAR 

KOMPETENSI KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

INDIKATO

R 

PEMBELAJ

ARAN 

WK

T 

PENILAI

AN 

SUMBER 

BELAJAR 

4. Menunjukkan 

sikap terhadap 

globalisasi di 

lingkungannya 

 

4.2 

Mengidentifikas

i jenis budaya 

Indonesia yang 

pernah 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

internasional 

 

Misi 

Kebudayaan 

Internasiona

l , sikap 

dalam 

menjaga 

dan 

melestarika

n 

kebudayaan 

Indonesia 

1.  Placement Test (Guru 

memberikan pre-test kepada siswa 

untuk mendapat skor awal) 

5) Teams (Guru membentuk 

kelompok heterogen terdiri dari 4-

5 siswa dengan kemampuan 

berbeda-beda) 

6) Teaching Group (Guru 

memberikan materi  menggunakan  

media audiovisual) 

7) Team Study (Guru memberikan 

bantuan secara individual bagi 

yang memerlukannya) 

8) Student Creative (Ketua 

kelompok melaporkan 

keberhasilan kelompoknya dengan 

mempresentasikan hasil kerjanya 

4.2.5 

Menjelaskan 

pengertian 

globalisasi 

kebudayaan  

4.2.6 

Menyebutka

n contoh 

kebudayaan 

Indonesia 

yang pernah 

tampil di 

misi 

kebudayaan 

Internasional 

4.2.7 

Menjelaskan 

2x35 

mnt 

Teknik : 

Tes 

tertulis 

Tes Lisan 

Non tes: 

Perbuatan 

 

. 

Fathurrohman 

dan Wuri 

Wuryandani. 

2011. 

Pembelajaran 

PKn Di 

Sekolah 

Dasar. 

Yogyakarta: 

Nuha Litera 

d. Bestari, 

Prayoga.2008. 

Pendidikan 

Kewarganega

raan 4 Untuk 

SD/MI. 
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Semarang,  Maret 2015 

  Guru Kolaborator        Peneliti 

 

Tipka Yohana, S.Pd        Kiki Siti Rohmana 

  NIP. 1959 0721 1985 06 2 001      NIM  1401411557 

Mengetahui, 

     Kepala Sekolah 

 

       Toriyah, S. Pd., M. Si. 

NIP.  19650309 198806 2 001 

dan siap untuk diberi ulangan oleh 

guru) 

9) Team Score and Team 

Recognition (Guru menetapkan 

kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil 

(jika ada) berdasarkan hasil 

koreksi) 

10) Whole-Class Units (Guru 

memberikan umpan balik dan 

penguatan kepada siswa mengenai 

materi yang dipelajari di akhir 

pembelajaran) 

11) Fact Test (Guru 

memberikan post-test berupa soal 

evaluasi untuk dikerjakan secara 

individu) 

manfaat 

kebudayaan 

Indonesia 

tampil di luar 

negeri 

4.2.8 

Memberi 

contoh sikap 

dalam 

menjaga dan 

melestarikan 

kebudayaan 

Indonesia 

 

 

 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah   : SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Mata Pelajaran  : PKn ( Pendidikan Kewarganegaraan) 

Hari/tanggal   : Senin, 30 Maret 2015 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

II. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional 

III.INDIKATOR 

4.2.5 Menjelaskan pengertian globalisasi kebudayaan  

4.2.6 Menyebutkan contoh kebudayaan Indonesia yang pernah tampil di misi kebudayaan 

Internasional 

4.2.7 Menjelaskann manfaat kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri 

4.2.8 Menjelaskan contoh sikap dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia 

IV.TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tayangan media Audiovisual tentang misi kebudayaan Internasional , 

siswa dapat menjelaskan pengertian globalisasi kebudayaan  dengan benar 

2. Melalui tayangan media Audiovisual tentang misi kebudayaan Internasional , 

siswa dapat menyebutkan tiga contoh kebudayaan Indonesia yang pernah tampil 

di misi kebudayaan Internasional.  

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan 3 manfaat kebudayaan 

Indonesia di luar negeri 

4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memberi contoh sikap dalam menjaga dan 

melestarikan kebudayaan Indonesia dengan tepat 
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V. MATERI POKOK 

Misi Kebudayaan Internasional , sikap dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan 

Indonesia 

 

VI. METODE dan MODEL PEMBELAJARAN 

1. Diskusi 

2. Tanya jawab 

3. Ceramah 

4. Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

 

VII. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. a.Pra Kegiatan (± 5 menit )  

2) Salam  

3) Berdo’a  

4) Presensi  

5) Pengondisian kelas  

b. Kegiatan Awal (±5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa “Siapa yang 

pernah melihat pertunjukan Barongsai? Dari mana Kebudayaan Barongsai berasal? Nah, 

masuknya pertunjukan Barongsai ke Indonesia adalah salah satu manfaat Misi 

Kebudayaan Internasional. Jadi, kita bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan Negara 

lain tanpa harus melupakan kebudayaan Negara Indonesia itu sendiri.” 

b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada pembelajaran hari ini 

c. Siswa diberi motivasi oleh guru dan guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan pada pertemuan hari ini 
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2. Kegiatan inti (45 menit) 

1) Siswa mengerjakan soal pre-test yang diberikan oleh guru guna menentukan 

kelompok diskusi (elaborasi) 

2) Siswa mengamati video Pertunjukan Kebudayaan Indonesia dalam  misi 

Kebudayaan Internasional saat guru mengoreksi pre-test siswa. (eksplorasi) 

3) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai kebudayaan Indonesia yang pernah 

ditampilkan di kancah Internasional (eksplorasi) 

4) Siswa dibagi menjadi 5 kelompok secara heterogen sesuai hasil pre-test, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 siswa, dan ada satu kelompok yang hanya terdiri 3 

siswa. (elaborasi) 

5) Siswa mengamati tayangan media Audiovisual mengenai misi kebudayaan 

Internasional dan kebudayaan Indonesia yang pernah tampil di kancah 

Internasional (eksplorasi) 

6) Siswa berdiskusi bersama teman sekelompok mengerjakan lembar kerja siswa 

yang telah diberikan oleh guru  (elaborasi) 

7) Siswa berdiskusi bersama teman sekelompok nya dan mengisi lembar kerja 

berdasarkan aturan diskusi yang disampaikan guru. (elaborasi) 

8) Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas. (elaborasi) 

9) Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap hasil diskusi yang telah disampaikan 

masing-masing kelompok serta menarik kesimpulan hasil diskusi kelas 

(konfirmasi) 

10)  Siswa mendapat skor kelompok sesuai nilai hasil diskusi kelompok saat 

pembelajaran. (elaborasi) 

11)  Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik sampai kelompok yang 

kurang berhasil (jika ada) (konfirmasi) 

12) Siswa diberi penguatan oleh guru mengenai materi yang dipelajari pada hari ini. 

(konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. 
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2. Siswa mengerjakan soal post-test berupa lembar soal evaluasi 

3. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 

4. Siswa mendengarkan rincian materi untuk pertemuan selanjutnya yang 

disampaikan oleh guru 

5. Guru menutup pembelajaran dan mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing. (untuk menutup kegiatan pembelajaran) 

 

 

VIII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar 

a.Poerwantie, Endang. 2008. Asesmen pembelajaran SD. Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan 

b. Bestari, Prayoga.2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD/MI. Jakarta : Pusat 

Perbukuan Depdiknas 

c. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Bangga Menjadi 

Insan Pancasila untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas 

d. Standar Isi  dan Standar Proses. 

 

2. Media 

5. LCD 

6. Laptop 

7. Speaker 

8. Media Audiovisual ( Media yang berisi materi misi kebudayaan Internsional dan 

macam – macam kebudayaan Indonesia yang tampil di kancah Internasional) 

 

IX. EVALUASI  

1. Prosedur Tes  

Tes awal : tanya jawab  

Tes dalam proses : keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung  
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2. Jenis Tes  

a) Tes lisan : tanya jawab  

b) Tes tertulis : - Lembar kerja siswa  

 -  Lembar evaluasi  

3. Bentuk Tes : pilihan ganda dan isian  

4. Instrumen Tes  

- Lembar Kerja Siswa (terlampir)  

- Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir)  

 

 

Semarang,  Maret  2015 

 Guru Kolaborator     Peneliti 

 

 

 

Tipka Yohana, S.Pd     Kiki Siti Rohmana 

 NIP. 1959 0721 1985 06 2 001   NIM  1401411557 

 

     Mengetahui, 

 Kepala Sekolah 

 

 

     Toriyah, S. Pd., M. Si. 

  NIP.  19650309 198806 2 001 
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Lampiran. Bahan Ajar 

Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan Internasional 

 

MATERI AJAR 

Globalisasi memengaruhi hampir semua bidang yang ada di masyarakat, termasuk 

di antaranya bidang sosial budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang 

dianut oleh masyarakat. Nilainilai berkaitan dengan apa yang terdapat dalam alam 

pikiran. Tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam 

pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan 

seseorang adalah kesenian yang merupakan bagian dari kebudayaan. Globalisasi sebagai 

sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia. Awal mula 

dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa 

Barat ke berbagai tempat di dunia ini. Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan 

terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Perubahan 

tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini 

menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. 

Sebagai suatu bangsa kita juga harus berhubungan dengan bangsa lain yang 

memiliki budaya yang berbeda. Dengan adanya kerja sama antara negara-negara di dunia 

maka tidak menutup kemungkinan budaya asing akan masuk ke bangsa Indonesia. 

Namun, tidak semua budaya asing dapat masuk ke Indonesia, karena masuknya budaya 

asing harus melewati penyaringan yang ketat. Penyaringan budaya asing yang masuk ke 

Indonesia adalah dengan didasarkan pada ciri khas kepribadian bangsa yaitu Pancasila. 

Jika budaya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maka budaya asing itu akan kita 

terima, sebaliknya jika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maka akan ditolak. 
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Dengan penyaringan yang ketat ini akan membawa dampak yang positif bagi bangsa 

Indonesia. Meskipun banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, tetapi bangsa 

Indonesia juga tidak ketinggalan. Banyak juga barang, jasa, dan budaya Indonesia yang 

dikirim ke luar negeri. Misalnya kain atau tekstil dan pakaian jadi banyak yang dikirim 

dan diminati oleh warga asing. Ukir-ukiran dan berbagai jenis patung juga banyak yang 

telah diekspor ke luar negeri. Selain barang dan jasa, banyak juga budaya terutama 

budaya seni Indonesia yang telah tampil di luar negeri dalam rangka misi kebudayaan 

internasional. Kegiatan ini juga dapat mempererat kerja sama antarbangsa sehingga 

meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa-bangsa di dunia. 

 

Contoh tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misi kebudayaan internasional 

antara lain: 

a. Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan Barat diundang ke 

Madrid, Spanyol pada 21 sampai 28 Oktober 2003. Kelompok kesenian Bougenville ini 

tampil untuk mengikuti Festival Asia. Pertunjukkan kesenian Melayu mereka yang 

https://yernieudia.files.wordpress.com/2012/06/budaya_indonesia_luar.jpg
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dipadu dengan kesenian Dayak mendapat sambutan yang meriah. Kegiatan ini dapat 

meningkatkan kerja sama kebudayaan antara kedua negara. 

b. Tim kesenian Sumatra Selatan ke Malaysia. Grup ini tampil dalam acara festival 

Gendang Nusantara 10 - 15 April 2003. Mereka mewakili Indonesia. Acara ini yang juga 

diikuti oleh utusan negara-negara tetangga kita. 

c. Tim kesenian Nanglang Danasih, tampil di Roma Italia dalam acara Festival Seni 

Internasional. Grup ini tampil dalam festival seni internasional dan meraih dua 

juara.Kegiatan ini untuk memperkenalkan kesenian di kalangan masyarakat internasional. 

d. Tim kesenian Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam Festival 

Kebudayaan Internasional di India, dan lain-lain. 

e. Tim kesenian Bali ke Chili dan Peru. Dalam rangka memenuhi undangan KBRI Tim 

dari pulau Dewata ini menampilkan tari Saman (Aceh), tari Maengket (Sulawesi), dan 

sejumlah tari Bali. Pementasan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dan dapat 

memberikan informasi tentang Indonesia. 

f.Tim kesenian Jaipong dan Rampak Gendang ke Irak. Tim kesenian Indonesia untuk 

kesekian kalinya tampil dalam Festival Internasional Babylon. Para duta budaya ini 

mampu membuat para penonton yang memenuhi teater Babylon yang dapat membuat 

15.000 orang, terpesona dengan goyangan para penari Jaipong dan bunyi gendang 

rampak yang dinamis. 

g. Wayang Kulit 

Ki Manteb Sudarsono dalang wayang kulit dari kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah go 

internasional. Karena Ki Manteb menerima penghargaan UNESCO Award yang 

diserahkan langsung di Paris, Prancis. 

Misi tim kesenian Indonesia di luar negeri antara lain: 

a. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam kepada dunia 

internasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. 

b. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidang kesenian. 

c. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 
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Lampiran.Media Pembelajaran 

Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan Internasional 

 

Media 

1) Media Audiovisual  

2) 2) LCD ; 3) Laptop dan 4) Speaker 
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Lampiran. Soal Pre-Test 

SOAL PRE-TEST SIKLUS 2 

Nama : 

No.Absen : 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau di depan jawaban yang paling 

tepat! 

1. Budaya Daerah yang sering di pentaskan di  Dunia Internasional adalah.......... 

a. Kesenian adat daerah                                 c. Senjata adat daerah 

b.  Pakaian Adat daerah                                  d. Rumah adat daerah 

2. Jenis kesenian Tradisional yang pernah di Tampilkan pada Festival kebudayaan 

Internasional di India adalah........ 

a.  Gamelang Jawa                          c. Sendra Tari Ramayana 

b. Kesenian Jaipongan                    d. Rampak Gendang 

3. Dibawah ini merupakan contoh kebudayaan Indonesia yang pernah tampil dalam 

acara internasional kecuali. . . .  

a. Tari kecak   c. Batik  

b. Gamelan   d. Harlem shake  

4. Ki manteb Sudarsono adalah dalang wayang kulit yang terkenal, bahkan 

mendapatkan penghargaan UNESCO award yang berasal dari daerah . . . .  

a. Gianyar ,Bali  

b. Karanganyar, Jawa Tengah  

c. Kerinci, Jambi  

d. Bandung, Jawa barat  

5. Berikut ini adalah manfaat kebudayaan Indonesia tampil diluar negeri yaitu , 

kecuali … 

a. Memperkenalkan Budaya Indonesia ke Luar Negeri 

b. Menjatuhkan budaya bangsa lain 

c. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri 
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d. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 

6. Kebudayaan dan Kesenian Indonesia dikenal oleh bangsa lain  adalah salah satu 

….. 

a. Pengaruh Kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri 

b. Dampak Kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri 

c. Kerugian Kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri 

d. Manfaat Kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri  

7.  Globalisasi kebudayaan adalah globalisasi yang mempengaruhi bidang  ...... 

a.  Kebudayaan                                     c. Politik 

b.  Hukun                                             d. Keagamaan 

8. Sebagai bangsa Indonesia kita harus mencintai dan membeli produk …. 

a. Indonesia   c. Luar Negeri 

b. Asing    d. Impor 

9. Sekarang ini di Indonesia sedang menggalakkan penggunaan pakaian batik, mulai 

dari sekolah hingga karyawan. Tujuan dari penggunaan batik tersebut adalah. . . .  

a. Untuk mengenalkan kepada dunia, Indonesia mempunyai warisan budaya berupa 

kain batik  

b. Agar batik laku dijual  

c. Memamerkan bahwa batik Indonesia jauh lebih baik dari batik buatan china  

d. Hanya sebagai simbol bahwa Indonesia mempunyai warisan budaya berupa batik  

10. Sikap kita terhadap budaya daerah yaitu … 

a. Mendiamkan  c. Mencari yang lain 

b. Melestarikan  d. Tidak memperdulikan 

 

B.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan beberapa budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam pertunjukan 

internasional !  

2. Sebutkan tujuan/misi dari Indonesia memperkenalkan budaya yang dmiliki ke ranah 

internasioanal! 

3. Sebutkan contoh sikap dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia! 
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4. Jelaskan maksud dari Globalisasi Kebudayaan! 
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Lampiran. Lembar Kerja Kelompok 

Standar Kompetensi  : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya 

Kompetensi Dasar  : 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional 

 

LEMBAR KERJA DISKUSI KELOMPOK 

Petunjuk Umum: 

1. Tuliskan nama anggota kelompok mu! 

2. Kerjakan tugas ini dengan baik ! 

3. Diskusikan dengan anggota kelompok mu! 

4. Gunakan sumber belajar yang kamu miliki, Jika ada kesulitan tanyakan kepada 

gurumu ! 

5. Buat laporan diskusi dalam LKS dan buku catatan masing-masing! 

Soal :  

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat! 

1. Bangsa indonesia memiliki beberapa tim kebudayaan. Sebutkan tiga tim 

kesenian yang pernah tampil ditingkat internasional! 

2. Sebutkan tiga misi tim kesenian Indonesia tampil di tingkat Internasional! 

3. Bagaimakah cara untuk membendung kebudayaan luar masuk ke Indonesia? 

4. Apa pengertian dari globalisasi kebudayaan? 
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Lampiran. Kisi – Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan pendidikan :  SDN Pudakpayung 02 

Kelas / semester   :  IVA / I 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

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

internasional 

No 
No.KD 

Indikator 
Ranah 

Kognitif 

Teknik 

Penilaian Nomor Soal 
Bentuk 

Soal 

Instrumen 

Penilaian 

1 4.2 
4.2.5 Menjelaskan pengertian 

globalisasi kebudayaan 

4.2.6 Menyebutkan contoh 

kebudayaan Indonesia yang pernah 

tampil di misi kebudayaan Internasional 

4.2.7 Menjelaskan manfaat 

kebudayaan Indonesia tampil di luar 

negeri 

4.2.8 Menjelaskan contoh sikap dalam 

menjaga dan melestarikan kebudayaan 

Indonesia 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

Tes 

Tertulis 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

A (7)  

B 4 

 

 

A (1,2 , 3,4) 

B 1 

 

A( 5 dan 6 ) 

B 2 

 

A (8 , 9 dan 

10) 

B 3 

 

Soal Uraian 

dan LKS 

 

 

Soal Uraian 

dan LKS 

 

 

Soal Uraian 

dan LKS 

 

Soal Uraian 

dan LKS 

 

Lembar 

Soal 

 

 

Lembar 

Soal 

 

 

Lembar 

Soal 

 

 

Lembar 

Soal 
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Lampiran. Soal Evaluasi 

SOAL EVALUASI 

Nama : 

No.Absen : 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau di depan jawaban yang paling tepat! 

1. Budaya Daerah yang sering di pentaskan di  Dunia Internasional adalah.......... 

a. Kesenian adat daerah                                 c. Senjata adat daerah 

b.  Pakaian Adat daerah                                  d. Rumah adat daerah 

2. Jenis kesenian Tradisional yang pernah di Tampilkan pada Festival kebudayaan 

Internasional di India adalah........ 

a.  Gamelang Jawa                          c. Sendra Tari Ramayana 

b. Kesenian Jaipongan                    d. Rampak Gendang 

3. Dibawah ini merupakan contoh kebudayaan Indonesia yang pernah tampil dalam acara 

internasional kecuali. . . .  

a. Tari kecak   c. Batik  

b. Gamelan   d. Harlem shake  

4. Ki manteb Sudarsono adalah dalang wayang kulit yang terkenal, bahkan mendapatkan 

penghargaan UNESCO award yang berasal dari daerah . . . .  

a. Gianyar ,Bali  

b. Karanganyar, Jawa Tengah  

c. Kerinci, Jambi  

d. Bandung, Jawa barat  

5. Berikut ini adalah manfaat kebudayaan Indonesia tampil diluar negeri yaitu , kecuali … 

a. Memperkenalkan Budaya Indonesia ke Luar Negeri 

b. Menjatuhkan budaya bangsa lain 

c. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri 

d. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 

6. Kebudayaan dan Kesenian Indonesia dikenal oleh bangsa lain  adalah salah satu ….. 



206 

 

 

 

a. Pengaruh Kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri 

b. Dampak Kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri 

c. Kerugian Kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri 

d. Manfaat Kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri  

7.  Globalisasi kebudayaan adalah globalisasi yang mempengaruhi bidang  ...... 

a.  Kebudayaan                                     c. Politik 

b.  Hukun                                             d. Keagamaan 

8. Sebagai bangsa Indonesia kita harus mencintai dan membeli produk …. 

a. Indonesia   c. Luar Negeri 

b. Asing   d. Impor 

9. Sekarang ini di Indonesia sedang menggalakkan penggunaan pakaian batik, mulai dari 

sekolah hingga karyawan. Tujuan dari penggunaan batik tersebut adalah. . . .  

a. Untuk mengenalkan kepada dunia, Indonesia mempunyai warisan budaya berupa kain 

batik  

b. Agar batik laku dijual  

c. Memamerkan bahwa batik Indonesia jauh lebih baik dari batik buatan china  

d. Hanya sebagai simbol bahwa Indonesia mempunyai warisan budaya berupa batik  

10. Sikap kita terhadap budaya daerah yaitu … 

a. Mendiamkan  c. Mencari yang lain 

b. Melestarikan  d. Tidak memperdulikan 

 

B.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan beberapa budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam pertunjukan 

internasional !  

2. Sebutkan tujuan/misi dari Indonesia memperkenalkan budaya yang dmiliki ke ranah 

internasioanal! 

3. Sebutkan contoh sikap dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia! 

4. Jelaskan maksud dari Globalisasi Kebudayaan! 
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Lampiran. Kunci Jawaban 

 

KUNCI JAWABAN  

A. Pilihan Ganda 

1. A   6. D  

2. C   7. A  

3. D   8. A  

4. B   9. A  

5. B   10. B  

B. Uraian 

1. Tari kecak, sendratari ramayana, tari saman, tari maengket, jaipong, rampak gendang, wayang 

kulit, kuliner rendang, gamelan, angklung, batik, benda-benda pahat  

2. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam kepada dunia internasional 

sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia, Meningkatkan 

kerjasama yang baik dengan luar negeri di bidang kesenian, Meningkatkan kerukunan dengan 

bangsa lain, Mempererat hubungan dengan Negara lain, Indonesia diakui sebagai Negara yang 

memiliki  

3. a. cara mengadakan acara-acara tradisional/daerah yang dapat menjaga/melestarikan 

kebudayaan-kebudayaan indonesia. 

b. Menampilkan kebudayaan-kebudayaan daerah di setiap even-even akbar nasional. Misalnya 

tari-tarian lagu daerah, dan sebagainya.   

c. Membuatkan hak paten terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia agar tidak 

ada satu pun negara lain yang bisa mengkalim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya.  

d. Menggelar pameran kebudayaan-kebudayaan Indonesia 

4. Globalisasi kebudayaan adalah globalisasi yang mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan 

yang ada di masyarakat yang telah dibawa oleh nenek moyang/leluhur sejak dahulu kala 

  

Penilaian =  
                                                             

 
 =  Nilai Akhir 
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Lampiran  3 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

KELAS IV SEMESTER 1 

SIKLUS 3 

 

 

Oleh: 

 

Nama  :  Kiki Siti Rohmana 

NIM  :  1401411557 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 



209 

 

 

 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah   : SDN Pudakpayung 02 

Muatan Pembelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester   :  IVA /2 

STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PEMBELA 

JARAN 

WK

T 

PENILAIA

N 

SUMBER 

BELAJAR 

4. Menunjukkan 

sikap terhadap 

globalisasi di 

lingkungannya 

 

4.2 

Mengidentifikasi 

jenis budaya 

Indonesia yang 

pernah 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

internasional 

 

Pengaruh 

Globalisasi 

Kebudayaan , 

Dampak 

kebudayaan 

Indonesia 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

Internasional 

1. Placement Test (Guru memberikan pre-

test kepada siswa untuk mendapat skor 

awal) 

2. Teams (Guru membentuk kelompok 

heterogen terdiri dari 4-5 siswa dengan 

kemampuan berbeda-beda) 

3. Teaching Group (Guru memberikan 

materi  menggunakan  media 

audiovisual) 

4. Team Study (Guru memberikan bantuan 

secara individual bagi yang 

memerlukannya) 

5. Student Creative (Ketua kelompok 

melaporkan keberhasilan kelompoknya 

dengan mempresentasikan hasil kerjanya 

4.2.9 

Menentukan 

sikap 

menghadapi 

globalisasi 

kebudayaan di 

Indonesia.  

4.2.10  

Menjelaskan 3 

dampak positif 

kebudayaan 

Indonesia 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

internasional 

4.2.11 

Menyebutkan 3 

pengaruh 

negatif 

2x35 

mnt 

Teknik : 

Tes tertulis 

Tes Lisan 

Non tes: 

Perbuatan 

 

b. Poerwantie, 

Endang. 2008. 

Asesmen 

pembelajaran SD. 

Direktorat 

Jenderal 

Pendidikan Tinggi 

Departemen 

Pendidikan 

c. Fathurrohman 

dan Wuri 

Wuryandani. 

2011. 

Pembelajaran 

PKn Di Sekolah 

Dasar. 

Yogyakarta: Nuha 

Litera 

d. Bestari, 

Prayoga.2008. 
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Semarang,   April 2015 

  Guru Kolaborator        Peneliti 

 

Tipka Yohana, S.Pd        Kiki Siti Rohmana 

  NIP. 1959 0721 1985 06 2 001      NIM  1401411557 

Mengetahui, 

   Kepala Sekolah 

 

       Toriyah, S. Pd., M. Si. 

NIP.  19650309 198806 2 001  

dan siap untuk diberi ulangan oleh guru) 

6. Team Score and Team Recognition 

(Guru menetapkan kelompok terbaik 

sampai kelompok yang kurang berhasil 

(jika ada) berdasarkan hasil koreksi) 

7. Whole-Class Units (Guru memberikan 

umpan balik dan penguatan kepada siswa 

mengenai materi yang dipelajari di akhir 

pembelajaran) 

8. Fact Test (Guru memberikan post-test 

berupa soal evaluasi untuk dikerjakan 

secara individu) 

globalisasi 

kebudayaan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

4.2.12 

Menyebutkan 

pengaruh positif 

globalisasi 

kebudayaan 

dalam 

kehidupan 

seharihari 

 

 

 

 

Pendidikan 

Kewarganegaraa

n 4 Untuk SD/MI. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 

e. Sarjan dan 

Agung Nugroho. 

2008. Pendidikan 

Kewarganegaraa

n Bangga Menjadi 

Insan Pancasila 

untuk SD/MI 

Kelas IV. Jakarta : 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 

Sekolah  : SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran  : PKn 

Hari/tanggal  : Senin,  April 2015 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

II. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional 

III.INDIKATOR 

4.2.9 Menentukan sikap menghadapi globalisasi kebudayaan di Indonesia.  

4.2.10  Menjelaskan 3 dampak positif kebudayaan Indonesia ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional 

4.2.11 Menyebutkan pengaruh negatif globalisasi kebudayaan dalam kehidupan sehari-

hari 

4.2.12 Menyevutkan  pengaruh positif globalisasi kebudayaan dalam kehidupan 

seharihari 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tayangan media Audiovisual mengenai pengaruh globalisasi kebudayaan, 

siswa dapat menentukan sikap terhadap globalisasi kebudayaan di Indonesia 

dengan benar 

2. Melalui tayangan media Audiovisual mengenai pengaruh globalisasi kebudayaan, 

siswa dapat menjelaskan 3 dampak positif kebudayaan Indonesia ditampilkan 

dalam misi kebudayaan Internasional  
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3. Melalui diskusi kerjasama dengan kelompok , siswa dapat menyebutkan 3 

pengaruh negatif globalisasi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari 

4. Melalui diskusi kerjasama dengan kelompok, siswa dapat mencontohkan 

pengaruh positif globalisasi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

tepat 

 

V. MATERI POKOK 

Pengaruh Globalisasi Kebudayaan , Dampak kebudayaan Indonesia ditampilkan 

dalam misi kebudayaan Internasional 

 

VI. METODE dan MODEL PEMBELAJARAN 

1.Diskusi  

2.Tanya jawab  

3.Ceramah  

4. Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

 

VII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. .Pra Kegiatan (± 5 menit )  

2) Salam  

3) Berdo’a  

4) Presensi  

5) Pengondisian kelas  

b. Kegiatan awal (± 5 menit)  

1) Guru melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan kepada siswa tentang 

“barongsai”  

“Siapa yang pernah melihat pertunjukan barongsai? Berasal darimana kebudayaan 

Barongsai? ” 

2) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.  

3) Siswa mendengarkan rincian materi pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini.  
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4) Siswa mendapatkan motivasi dari guru , serta mendengarkan penjelasan mengenai 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. 

c. Kegiatan Inti (± 40 menit)  

1) Siswa mengerjakan soal pre-test untuk menentukan pembagian kelompok diskusi 

agar kelompok yang dibentuk heterogen (elaborasi) 

2) Siswamengamatitayangan video pertunjukanBarongsai di Indonesia (Eksplorasi) 

3) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai manfaat kebudayaan Indonesia 

tampil di kancah Internasional (eksplorasi) 

4) Siswa dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan hasil pre-test yang diperoleh , 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa, dan ada satu kelompok yang hanya 

terdiri 3 siswa. (eksplorasi) 

5) Siswa mengamati tayangan media Audiovisual yang berisi materi tentang 

pengaruh Globalisasi Kebudayaan dan dampak kebudayaan Indonesia 

ditampilkan dalam misi kebudayaan Internasional (eksplorasi) 

6) Siswa menyimak materi tambahan yang disampaikan oleh guru (eksplorasi) 

7) Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk mengerjakan lembar kerja 

diskusi kelompok yang telah diberikan oleh guru  (elaborasi) 

8) Siswa mendengarkan aturan diskusi kelompok dan cara pengisian lembar kerja 

yang disampaikan guru. (eksplorasi) 

9) Siswa melakukan diskusi dengan temab sekelompok nya berdasarkan bimbingan 

guru sampai batas waktu yang ditentukan guru. (elaborasi) 

10) Siswa melaporkan hasil diskusinya ke depan kelas sesuai kelompok yang ditunjuk 

guru. (elaborasi) 

11) Kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang didepan kelas. 

(elaborasi) 

12) Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap hasil diskusi dari masing-masing 

kelompok dan  menarik kesimpulan hasil diskusi kelas (konfirmasi) 

13)  Siswa memperoleh skor kelompok sesuai nilai hasil diskusi kelompok. 

(konfirmasi) 
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14)  Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik sampai kelompok yang 

kurang berhasil (jika ada)  (konfirmasi) 

15) Siswa mendapatkan penguatan dan motivasi dari guru mengenai materi yang telah 

dipelajari pada pembelajaran ini. (konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (± 20 menit)  

6. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

7. Siswa mengerjakan post-test berupa soal evaluasi 

8. Guru dan siswa melakukan refleksi materi terhadap pelaksanaan pembelajaran 

hari ini 

9. Siswa mendengarkan rincian materi untuk pertemuan selanjutnya yang 

disampaikan oleh guru 

10. Guru menutup pembelajaran pada hari ini dan mengajak semua siswa berdo’a 

menurut agama dan keyakinan masing-masing. (untuk menutup kegiatan 

pembelajaran) 

 

 

IX.SUMBER DAN MEDIA BELAJAR  

SUMBER BELAJAR  

a. Model Team Assisted Individualization (TAI) 

b. Poerwantie, Endang. 2008. Asesmen pembelajaran SD. Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan 

c. Fathurrohman dan Wuri Wuryandani. 2011. Pembelajaran PKn Di Sekolah Dasar. 

Yogyakarta: Nuha Litera 

d. Bestari, Prayoga.2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD/MI. Jakarta : Pusat 

Perbukuan Depdiknas 

e. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Bangga Menjadi 

Insan Pancasila untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas 

f. Standar Isi  dan Standar Proses. 

MEDIA  
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1. LCD 

2. Laptop 

3. Speaker 

4. Media Audiovisual 

 

X. EVALUASI  

1. Prosedur Tes  

1) Tes awal : tanya jawab  

2) Tes dalam proses : keaktifan siswa selama 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  

4. Instrumen Tes  

1) Lembar Kerja Siswa (terlampir)  

2) Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir)  

 

Semarang,   April 2015 

 Guru Kolaborator     Peneliti 

 

 

 

Tipka Yohana, S.Pd     Kiki Siti Rohmana 

 NIP. 1959 0721 1985 06 2 001   NIM.1401411557 

Mengetahui, 

 Kepala Sekolah 
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     Toriyah, S. Pd., M. Si. 

NIP.  19650309 198806 2 001 

Lampiran.BAHAN AJAR 

Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan Internasional 

Globalisasi berkembang sangat cepat dan sudah melanda ke seluruh dunia. 

Globalisasi sangat memengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa 

menolak pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Apabila bangsa 

Indonesia menolak, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dalam pergaulan 

antarbangsa di dunia dan menjadi bangsa yang terbelakang. Namun, kita juga tidak boleh 

menerima segala hal yang berasal dari luar sebagai sesuatu yang baik bagi bangsa 

Indonesia. Kita harus bisa lebih selektif dan kritis terhadap pengaruh budaya asing yang 

masuk ke Indonesia. 

Pengaruh yang masuk akibat globalisasi ada yang berpengaruh positif, tetapi ada 

pula yang berpengaruh negatif. Pengaruh globalisasi yang positif berarti telah disaring 

oleh Pancasila, sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

pengaruh yang positif juga dapat membawa kemajuan suatu bangsa. Sedangkan pengaruh 

negatif dari globalisasi berarti tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga tidak 

perlu kita terapkan melainkan harus kita hindarkan, karena dapat merusak bahkan 

membawa pengaruh yang lebih buruk bagi perkembangan bangsa. 

Meskipun globalisasi terus berjalan kita tidak harus selalu mengikuti. Untuk dapat 

menyikapi globalisasi yang terus berkembang dengan pesat adalah dengan membentengi 

diri kita yaitu dengan agama. Dengan agama kita dapat mengendalikan diri kita dari 

segala pengaruh. Dengan hal-hal tersebut diharapkan kita dapat menyikapi dampak 
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negatif dari globalisasi. Contoh budaya asing yang harus kita tolak antara lain gaya hidup 

hedonistik (hidup berhura-hura), sikap atheis (tidak mengakui Tuhan), berpakaian yang 

sangat terbuka, individualistik, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sebaliknya, terhadap 

budaya asing yang positif kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Misalnya, sikap etos kerja yang tinggi, menghargai waktu, dan menepati janji. 

Globalisasi dapat dipandang sebagai suatu proses, baik proses sosial, sejarah, 

ataupun alamiah yang menyebabkan seluruh bangsa di dunia menjadi terikat. Globalisasi 

membawa pengaruh baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh baik 

globalisasi, misalnya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam bidang transportasi dan 

komunikasi. Pengaruh buruk globalisasi, misalnya masuknya budaya asing seperti 

pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kekerasan. Untuk mempererat 

kerja sama dan meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan negara-negara di dunia 

maka diadakan pertukaran budaya. Kebudayaan Indonesia juga banyak yang tampil di 

luar negeri. Sikap yang kita tunjukkan dalam menghadapi globalisasi yang berkembang 

dengan pesat adalah dengan pengendalian diri berdasarkan ilmu-ilmu agama dan nilai-

nilai Pancasila. 

Masuknya budaya Barat ke Indonesia disebabkan salah satunya karena adanya krisis 

globalisasi yang meracuni Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan 

menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja pengaruh tersebut akan menghasilkan 

dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Begitu cepatnya pengaruh 

budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya goncangan budaya(culture shock), yaitu 

suatu keadaan dimana masyarakat tidak mamapu menahan berbagai pengaruh 

kebudayaan yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan 

masyarakat yang bersangkutan. Adanya penyerapan unsur budaya luar yang di lakukan 

secara cepat dan tidak melalui suatu proses internalisasi yang mendalam dapat 

menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wujud yang di tampilkan dan nilai-nilai 

yang menjadi landasannya atau yang biasa disebut ketimpangan budaya. 

 Dampak Positif : 
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a. Turut serta berpartisipasi dalam kegiatan kesenian internasional 

b. Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola 

pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah 

maju.  

c. Terjadinya kontak budaya melalui media massa yang dapat memberikan informasi 

tentang keberadaan nilai-nilai budaya lain.  

d. Terdapat banyak bentuk-bentuk seni yang masih berpolakan masa lalu yang 

dimodifikasi dengan kesenian modern untuk dijadikan komoditi yang dapat dikonsumsi 

masyarakat modern. 

Dampak Negatif :  

a. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, 

media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat.  

b. Semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan 

gaya hidup berikut ini.  

c. Semakin bertambah globalnya berbagai nilai budaya kaum kapitalis dalam 

masyarakat dunia. Merebaknya gaya berpakaian barat di negara-negara berkembang.  

d. Menjamurnya produksi film dan musik dalam bentuk kepingan CD/ VCD atau 

DVD 

e. Rasa kekeluargaan yang akan berkurang dengan adanya jiwa individualis. 

f. Kesenjangan sosial semakin tajam.  

g. Budaya-budaya tradisional kita akan tergeger oleh budaya negara lain.  

h. Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan 

mulai pudar.  

i. Terjadinya penurunan rasa cinta terhadap kebudayaan yang merupakan jati diri suatu 

bangsa.  

j. Terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. 

 

Cara menyikapi budaya asing yang masuk ke indonesia 

a. Menyaring budaya-budaya asing 
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Budaya yang masuk ke negara kita harus yang sesuai dengan kepribadian bangsa jika 

tidak sesuai maka akan merusak kepribadian bangsa kita sendiri.  

b. Mencintai atau membeli produk dalam negeri sendiri. 

Orang indonesia lebih suka membeli barang luar negeri ketimbang barang dalam 

negeri hal ini lah yang memudahkan budaya asing masuk ke indonesia. Sehingga orang 

Indonesia lupa pada produk/barang dalam negeri yang beraneka ragam dan kualitasnya 

tidak kalah dengan kualitas luar negeri. jadi kita harus lebih mencintai dan membeli 

produk dalam negeri agar budaya asing tidak mudah masuk. 

c. Meningkatkan produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan produksi 

negara-negara maju. 

Kita sebagai negara terkaya sumber daya alamnya harus dapat meningkatkan mutu dan 

pruduksi agar dapat bersaing dengan negara lain, banyak SDA dan SDM di Indonesia 

yang belum dikelola hal inilah yang membuat produksi kita kalah dengan produksi 

negara lain. Akibat tidak dikelolanya SDM dan SDA Indonesia banyak perusahaan asing 

yang mengelola SDM dan SDA kita. Jadi kita harus lebih kreatif dan invofatif 

dalam  mengelola SDA dan SDM agar tak dikelola negara lain. 

d. Berusaha mengikuti perkembangan iptek. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tertinggal jauh dan sangat 

memprihatinkan dibanding Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat bahkan pula di 

Negara-negara Asia misalnya Jepang dan China. Hal ini disebabkan karena : 

1. Masih terbatasnya orang indonesia yang mendapat pendidikan barat terutama 

pendidikan tinggi. 

2. Kurangnya keinginan dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang ada di 

Indonesia untuk melakukan ahli teknologi 

3. Tidak adanya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat indonesia itu 

sendiri,ilmu pengetahuan dan teknologi di indonesia mulai berkembang dimana 

ditandai dangan adanya perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian seperti 

lembaga ilmu pengetahuan (LIPI) dan juga badan pengkajian dan penerapan 

teknologi (BPPT) 
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Mencoba mengikuti IPTEK adalah hal yang harus dilakukan karna memberikan kita 

manfaat seperti memberi berbagai kemudahan,dan mempermudah meluasnya informasi. 

Tetapi dengan kita mengikuti IPTEK juga akan menimbulkan dampak negatif contohnya 

mempengaruhi pola pikir, hilangnya budaya tradisional, dan banyak menimbulkan 

kerusakan. 
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e. Tidak meniru gaya hidup bermewah-mewahan. 

 

Contoh budaya asing yang harus kita tolak antara lain gaya hidup hedonistik 

(hidup berhura hura), sikap atheis (tidak mengakui Tuhan), berpakaian yang sangat 

terbuka, individualistik, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sebaliknya, terhadap budaya asing 

yang positif kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, 

sikap etos kerja yang tinggi, menghargai waktu, dan menepati janji. 
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Lampiran. Media Pembelajaran 

Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan Internasional 

 

Media 

3) Media Audiovisual  

4) 2) LCD ; 3) Laptop dan 4) Speaker 
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Lampiran. Soal  Pre-test 

SOAL PRE-TEST 

Nama :  

Kelas :  

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) 

pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!  

1. Budaya Indonesia terpengaruh kebudayaan luar ditandai dengan ...  

a. Gaya berpakaian remaja yang meniru artis luar negeri  

b. Banyaknya remaja pergi ke tempat ibadah  

c. Anak SD mengikuti les tari tradisional  

d. Para seniman membuat alat musik tradisional  

2.  Contoh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita adalah …. 

a. mengahabiskan waktu di perpustakaan                     b. mencari informasi di internet 

c. menggunakan handphone untuk berkomunikasi       d. bebas minum-minuman keras 

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

…. 

      a. rajin             b. disiplin        c. individualisme         d. tepat waktu  

4. Dampak positif globalisasi kebudayaan adalah...  

a. Berubahnya kebudayaan Indonesia  b. Hilangnya kebudayaan Indonesia  

c. Mempermudah masuknya Informasi  d. Tari tradisional tidak lagi diminati  

5. Bagaimana cara menjaga kebudayaan Indonesia...  

a. Membiarkan kebudayaan asing masuk  

b. Tidak memperbolehkan warga asing masuk ke Indonesia  

c. Menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan identitas bangsa.  

d. Membuat kebudayaan baru di Indonesia  

6. Sikap kita terhadap budaya asing yang masuk ke negara kita adalah …. 

a. menerima dengan selektif                           c. menerima semua budaya yang masuk 

b. langsung menolak                                       d. menolak budaya yang tidak disukai 
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7. Pengaruh globalisasi sebaiknya kita ....  

a. biarkan  

b. tolak  

c. Seleksi  

d. terima apa adanya  

8. Budaya asing yang dapat ditiru adalah budaya yang ... 

a. bertentangan dengan kepribadian bangsa 

b. sesuai dengan kepribadian bangsa 

c. menjadi mode masa kini 

d. sesuai dengan selera kita 

9. Perilaku yang menunjukkan sikap mencintai budaya daerah adalah ... 

a. mempelajari kesenian daerah 

b. mencatat jenis budaya daerah 

c. membeli buku kesenian daerah 

d. mengoleksi gambar budaya daerah 

10. Berikut yang merupakan dampak positif dari globalisasi adalah ....  

a. masuknya budaya negatif   b. hilangnya identitas bangsa  

c. menurunnya jati diri bangsa   d. kecepatan dalam memperoleh informasi 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat  

1. Sebutkan 3 pengaruh negatif globalisasi kebudayaan bagi Indonesia! 

2. Jelaskan dampak positif kebudayaan Indonesia ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional 

3. Sebutkan 3 pengaruh positif globalisasi kebudayaan bagi Indonesia !  

4. Apa pengaruh negatif dari televisi kepada penonton?  

5. Bagaimana cara kamu menyikapi budaya barat yang masuk ke Indonesia? 
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Lampiran. Lembar Kerja Kelompok 

Standar Kompetensi  :4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya 

Kompetensi Dasar : 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional 

 

LEMBAR KERJA DISKUSI KELOMPOK 

Petunjuk Umum: 

1. Tuliskan nama anggota kelompok mu! 

2. Kerjakan tugas ini dengan baik ! 

3. Diskusikan dengan anggota kelompok mu! 

4. Gunakan sumber belajar yang kamu miliki, Jika ada kesulitan tanyakan kepada 

gurumu ! 

5. Buat laporan diskusi dalam LKS dan buku catatan masing-masing! 

Soal :  

1. Budaya asing yang bagaimanakah yang dapat diterima bangsa Indonesia? 

2. Tunjukkan contoh pengaruh globaliasi dalam bidang kebudayaan! 

3. Bagaimana cara kita dalam menyikapi budaya asing yang masuk ke indonesia? 

4. Sebutkan dampak positif globalisasi kebudayan bagi masyarakat Indonesia! 

5. Sebutkan dampak negatif globalisasi kebudayan bagi masyarakat Indonesia! 
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Lampiran. Kisi – Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan pendidikan :  SDN Pudakpayung 02 

Kelas / semester   :  IVA / I 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

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

internasional 

No 
No.KD 

Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 
Nomor 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Instrumen 

Penilaian 

1 4.2 4.2.9 Menentukan sikap terhadap 

globalisasi kebudayaan di Indonesia.  

 

4.2.10  Menjelaskan dampak positif 

kebudayaan Indonesia ditampilkan 

dalam misi kebudayaan internasional 

 

4.2.11 Menyebutkan pengaruh negatif 

globalisasi kebudayaan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

4.2.12 Menyebutkan  pengaruh positif 

globalisasi kebudayaan dalam 

kehidupan seharihari 

Tes 

Tertulis 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

Tes 

Tertulis 

C3 

 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

A(5, 6 , 7,  8 , 

9) 

B 5 

 

 

A  10 

B 2 

 

 

 

A ( 1 , 2  , 3) 

B ( 1 dan 4 ) 

 

A 4  

B  3 

Soal 

Uraian dan 

LKS 

 

Soal 

Uraian dan 

LKS 

 

Soal 

Uraian dan 

LKS 

 

Soal 

Uraian dan 

LKS 

Lembar Soal 

 

 

 

Lembar Soal 

 

 

 

 

Lembar Soal 

 

 

 

Lembar Soal 
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Lampiran. Soal Evaluasi 

SOAL EVALUASI 

Nama :  

Kelas :  

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 

silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!  

1. Budaya Indonesia terpengaruh kebudayaan luar ditandai dengan ...  

a. Gaya berpakaian remaja yang meniru artis luar negeri  

b. Banyaknya remaja pergi ke tempat ibadah  

c. Anak SD mengikuti les tari tradisional  

d. Para seniman membuat alat musik tradisional  

2.  Contoh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita adalah …. 

a. mengahabiskan waktu di perpustakaan                         b. mencari informasi 

di internet 

c. menggunakan handphone untuk berkomunikasi           d. bebas minum-

minuman keras 

 3. Budaya luar negeri yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia 

adalah …. 

      a. rajin             b. disiplin        c. individualisme         d. tepat waktu  

4. Dampak positif globalisasi kebudayaan adalah...  

a. Berubahnya kebudayaan Indonesia  b. Hilangnya kebudayaan Indonesia  

c. Mempermudah masuknya Informasi  d. Tari tradisional tidak lagi diminati  

5. Bagaimana cara menjaga kebudayaan Indonesia...  

a. Membiarkan kebudayaan asing masuk  

b. Tidak memperbolehkan warga asing masuk ke Indonesia  

c. Menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan identitas bangsa.  

d. Membuat kebudayaan baru di Indonesia  

6. Sikap kita terhadap budaya asing yang masuk ke negara kita adalah …. 

a. menerima dengan selektif                                 c. menerima semua budaya 

yang masuk 
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b. langsung menolak                                             d. menolak budaya yang 

tidak disukai 

7. Pengaruh globalisasi sebaiknya kita ....  

a. biarkan  

b. tolak  

c. Seleksi  

d. terima apa adanya  

8. Budaya asing yang dapat ditiru adalah budaya yang ... 

a. bertentangan dengan kepribadian bangsa 

b. sesuai dengan kepribadian bangsa 

c. menjadi mode masa kini 

d. sesuai dengan selera kita 

9. Perilaku yang menunjukkan sikap mencintai budaya daerah adalah ... 

a. mempelajari kesenian daerah 

b. mencatat jenis budaya daerah 

c. membeli buku kesenian daerah 

d. mengoleksi gambar budaya daerah 

10. Berikut yang merupakan dampak positif dari globalisasi adalah ....  

a. masuknya budaya negatif   b. hilangnya identitas bangsa  

c. menurunnya jati diri bangsa   d. kecepatan dalam memperoleh 

informasi 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat  

1. Sebutkan 3 pengaruh negatif globalisasi kebudayaan bagi Indonesia! 

2. Jelaskan dampak positif kebudayaan Indonesia ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional 

3. Sebutkan 3 pengaruh positif globalisasi kebudayaan bagi Indonesia !  

4. Apa pengaruh negatif dari televisi kepada penonton?  

5. Bagaimana cara kamu menyikapi budaya barat yang masuk ke 

Indonesia? 
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Lampiran. Kunci Jawaban Pre-Test dan Post-Test 

No. Jawaban Skor 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

A 

D 

C 

C 

C 

A 

C 

B 

A 

D 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

Remaja berpakaian seperti orang luar negeri  

Hilangya identitas bangsa  

Pola hidup komsumtif 

 

a. Kebudayaan Indonesia dikenal bangsa luar 

negeriMencintai produk dalam negeri  

b. Pengakuan Negara lain terhadap kebudayaan 

Indonesia 

c. Melestarikan kebudayaan Indonesia  

d. Menjalin hubungan baik dengan Negara lain 

 

Komunikasi berkembang pesat 

Teknologi semakin canggih. 

Melestarikan kebudayaan Indonesia  

 

- Berpakaian tidak sesuai dengan kebudayaan 

Indonesia. 

- Meniru gaya hidup para pemainnya. 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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5. 

 

 

- Tidak baik untuk kesehatan 

- Akan merubah perilaku masyarakat Indonesia , jika 

tayangan TV tidak sesuai dengan budaya Indonesia 

 

Memilih mana yang pantas ditiru dan menghindari hal-

hal yang negatif agar tetap menjaga kebudayaan 

Indonesia 

 

 

 

 

4 

 

 Jumlah Skor maksimal 30 

 

Penilaian=  
                                                             

 
  X 10 =  Nilai Akhir 
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Lampiran 4 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul:Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui   

Model Team Asissted Individualization dengan Media Audiovisual 

Pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

No Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ Instrumen 

Pengumpul Data 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

PKn melalui 

model Team 

Assisted 

Individualizat

iondengan 

media 

Audiovisual 

 

 

 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa untuk menggali 

pengetahuan awal siswa 

(keterampilan bertanya) 

3. Memberikan pre-test kepada 

siswa dan membentuk 

kelompok  ( Placement Test , 

Teams – Ketrampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

4. Menyampaikan  materi 

pembelajaran  menggunakan 

media Audiovisual (Teaching 

Group - keterampilan 

menjelaskan dan ketrampilan 

menggunakan variasi) 

5. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

kelompoknya  (Team Study - 

Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

6. Membimbing presentasi 

kelompok  (Student Creative 

- Keterampilan mengelola 

kelaas) 

7. Memberikan umpan balik 

1. Proses 

kegiatan belajar 

mengajar 

2. Keterampilan 

guru dalam 

mengajar 

3. Pemanfaatan 

media 

pembelajaran 

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 

- Alat 

dokumentasi 
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dan penguatan kepada hasil 

pekerjaan siswa) (Whole 

class units, Team Score and 

Team Recognition - 

Keterampilan memberi 

penguatan) 

8. Melakukan evaluasi, refleksi 

dan  menutup pelajaran (Fact 

Test -  Keterampilan menutup 

pelajaran) 

2. Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran  

PKn melalui 

model Team 

Assisted 

Individualizat

iondengan 

media 

Audiovisual 

 

1. Mempersiapkan diri untuk 

menerima pelajaran (motor 

activities dan emotional 

activities) 

2. Merespon apersepsi yang 

diberikan guru (oral activities 

dan emotional activities) 

3. Mengerjakan soal pre-test 

dan membentuk kelompok 

berdasarkan hasil pre-

test(oral activities dan 

emotional activities) 

4. Memperhatikan materi yang 

ditayangkan menggunakan 

media audiovisual (visual 

activities dan writing 

activities) 

5. Bekerjasama dalam 

kelompok diskusi (visual 

activities, oral activities, 

listening activities, writing 

activities, mental activities, 

emotional activities) 

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi (oral activities, 

emotional activities) 

7. Menyimpulkan materi 

(mental activities, oral activies, 

writing activities) 

8. Mengerjakan post – test 

1. Kegiatan siswa 

dalam 

pembelajaran 

menggunakan 

model Team 

Assisted 

Individualizati

ondengan 

media 

Audiovisual 

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 

- Alat 

dokumentasi 
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berupa soal evaluasi. 

(writing activities dan mental 

activities). 

3. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

PKn melalui 

model Team 

Assisted 

Individualizat

iondengan 

media 

Audiovisual 

1. Menjelaskan hakikat 

kebudayaan Indonesia 

2. Menjelaskan jenis budaya 

yang ada di Indonesia.  

3. Menemukan 3 jenis budaya 

yang ada di Indonesia. 

4. Mengklasifikasikan jenis 

budaya yang ada di Indonesia 

5. Menjelaskan pengertian 

globalisasi kebudayaan  

6. Menyebutkan contoh 

kebudayaan Indonesia yang 

pernah tampil di misi 

kebudayaan Internasional 

7. Menyebutkan manfaat 

kebudayaan Indonesia tampil 

di luar negeri 

8. Menjelaskan contoh sikap 

dalam menjaga dan 

melestarikan kebudayaan 

Indonesia 

9. Menentukan sikap 

menghadapi globalisasi 

kebudayaan di Indonesia. 

10. Menjelaskan 3 dampak 

positif kebudayaan Indonesia 

ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional 

11. Menyebutkan 3 pengaruh 

negatif globalisasi kebudayaan 

dalam kehidupan sehari-hari 

12. Mencontohkan pengaruh 

positif globalisasi kebudayaan 

dalam kehidupan seharihari 

1. Kegiatan 

siswa dalam 

pembelajaran 

menggunakan 

model Team 

Assisted 

Individualization

dengan media 

Audiovisual 

- Tes tertulis 
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Lampiran 5 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI  MODEL TEAM ASISSTED 

INDIVIDUALIZATION DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA 

KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02 SEMARANG 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui  Model Team 

Asissted Individualization dengan Media Audiovisual Pada Siswa Kelas IVA 

SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

Guru 

Sintak Pembelajaran PKn Melalui 

Model Team Asissted Individualization 

dengan Media Audiovisual 

Indikator Keterampilan Guru 

dalam Pembelajaran PKn 

Melalui  Model Team 

Asissted Individualization 

dengan Media Audiovisual 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan 

bertanya 

3.    Keterampilan 

menjelaskan 

4.    Keterampilan 

menggunanak

an variasi 

5. Keterampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

6. Keterampilan 

mengelola 

1. Guru melakukan pra pembelajaran 

dan membuka pelajaran 

2. Placement Test (Guru memberikan 

pre-test kepada siswa untuk 

mendapat skor awal) 

3. Teams (Guru membentuk 

kelompok heterogen terdiri dari 4-

5 siswa dengan kemampuan 

berbeda-beda) 

4. Teaching Group (Guru 

memberikan materi  menggunakan  

media audiovisual) 

5. Team Study (Guru memberikan 

bantuan secara individual bagi 

yang memerlukannya) 

6. Student Creative (Ketua kelompok 

melaporkan keberhasilan 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa untuk 

menggali pengetahuan 

awal siswa (keterampilan 

bertanya) 

3. Memberikan pre-test 

kepada siswa dan 

membentuk kelompok  ( 

Placement Test , Teams 

– Ketrampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

4. Menyampaikan  materi 

pembelajaran  

menggunakan media 

Audiovisual (Teaching 

Group - keterampilan 

menjelaskan dan 
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kelas 

7. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

8. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

9. Ketrampilan 

menutup 

pelajaran 

kelompoknya dengan 

mempresentasikan hasil kerjanya 

dan siap untuk diberi ulangan oleh 

guru) 

7. Team Score and Team 

Recognition (Guru menetapkan 

kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil 

(jika ada) berdasarkan hasil 

koreksi) 

8. Whole-Class Units (Guru 

memberikan umpan balik dan 

penguatan kepada siswa mengenai 

materi yang dipelajari di akhir 

pembelajaran) 

9. Fact Test (Guru memberikan post-

test berupa soal evaluasi untuk 

dikerjakan secara individu) 

10. Guru menutup pelajaran 

 

ketrampilan 

menggunakan variasi) 

5. Membimbing siswa 

dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya  (Team 

Study - Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

6. Membimbing presentasi 

kelompok  (Student 

Creative - Keterampilan 

mengelola kelaas) 

7. Memberikan umpan balik 

dan penguatan kepada 

hasil pekerjaan siswa) ( 

Whole class units, Team 

Score and Team 

Recognition - 

Keterampilan memberi 

penguatan) 

8. Melakukan evaluasi, 

refleksi dan  menutup 

pelajaran (Fact Test -  

Keterampilan menutup 

pelajaran) 
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Lampiran 6 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN PKn MELALUI  MODEL TEAM ASISSTED 

INDIVIDUALIZATION DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA 

KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02 SEMARANG 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui  Model Team 

Asissted Individualization dengan Media Audiovisual Pada Siswa Kelas IVA 

SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Aktivitas Siswa 

Sintak Pembelajaran PKn 

Melalui Model Team Asissted 

Individualization dengan Media 

Audiovisual 

Indikator aktivitas siswa 

dalam Pembelajaran PKn 

Melalui Model Team Asissted 

Individualization dengan 

Media Audiovisual 

1.  Visual  activities, 

(membaca, 

memperhatikan 

gambar, 

demonstrasi, 

percobaan, 

pekerjaan orang 

lain) 

2.  Oral  activities 

(menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya, dan 

memberi saran,  

mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

wawancara,  

1. Guru melakukan pra 

pembelajaran dan membuka 

pelajaran 

2. Placement Test (Guru 

memberikan pre-test kepada 

siswa untuk mendapat skor 

awal) 

3. Teams (Guru membentuk 

kelompok heterogen terdiri dari 

4-5 siswa dengan kemampuan 

berbeda-beda) 

4. Teaching Group (Guru 

memberikan materi  

menggunakan  media 

audiovisual) 

5. Team Study (Guru memberikan 

bantuan secara individual bagi 

yang memerlukannya) 

6. Student Creative(Ketua 

kelompok 

melaporkankeberhasilan 

kelompoknya dengan 

1. Mempersiapkan diri untuk 

menerima pelajaran (motor 

activities dan emotional 

activities) 

2. Merespon apersepsi yang 

diberikan guru (oral activities 

dan emotional activities) 

3. Mengerjakan soal pre-test 

dan membentuk kelompok 

berdasarkan hasil pre-test(oral 

activities dan emotional 

activities) 

4. Memperhatikan materi yang 

ditayangkan menggunakan 

media audiovisual (visual 

activities dan writing activities) 

5. Bekerjasama dalam 



234 

 

 

 

Aktivitas Siswa 

Sintak Pembelajaran PKn 

Melalui Model Team Asissted 

Individualization dengan Media 

Audiovisual 

Indikator aktivitas siswa 

dalam Pembelajaran PKn 

Melalui Model Team Asissted 

Individualization dengan 

Media Audiovisual 

diskusi,interupsi) 

3.  Listening  

activities 

(mendengarkan: 

uraian,  

percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato) 

4.  Writing  activities 

(menulis  cerita, 

karangan,  laporan, 

angket, menyalin)  

5.  Mental  activities 

(menganggapi, 

mengingat, 

memecahkan  soal, 

menganalisa,  

melihat hubungan,  

mengambil 

keputusan) 

6.  Emotional  

activities 

(menaruh  minat, 

merasa  bosan, 

gembira,  

mempresentasikan hasilkerjanya 

dan siap untuk diberi ulangan 

oleh guru) 

7. Team Score and Team 

Recognition (Guru menetapkan 

kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil 

(jika ada) berdasarkan hasil 

koreksi) 

8. Whole-Class Units(Guru 

memberikan umpan balik dan 

penguatan kepada siswa 

mengenai materi yang dipelajari 

di akhirpembelajaran) 

9. Fact Test (Guru memberikan 

post-test berupa soal evaluasi 

untuk dikerjakan secara 

individu) 

10. Guru menutup pelajaran 

 

kelompok diskusi (visual 

activities, oral activities, 

listening activities, writing 

activities, mental activities, 

emotional activities) 

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi (oral activities, 

emotional activities) 

7. Menyimpulkan materi 

(mental activities, oral activies, 

writing activities) 

8. Mengerjakan post – test 

berupa soal evaluasi. (writing 

activities dan mental activities). 
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Aktivitas Siswa 

Sintak Pembelajaran PKn 

Melalui Model Team Asissted 

Individualization dengan Media 

Audiovisual 

Indikator aktivitas siswa 

dalam Pembelajaran PKn 

Melalui Model Team Asissted 

Individualization dengan 

Media Audiovisual 

bersemangat, 

bergairah,  berani, 

tenang, dan 

gugup) 

7.  Drawing  

activities 

(menggambar, 

membuat  grafik,  

peta, diagram 

8. Emotional 

activities(kegiatan 

emosional), seperti 

misalnya: menaruh 

minat, merasa 

bosan, gembira, 

bersemangat, 

bergairah, berani, 

tenang, dan 

gugup”. 
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Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASIKETERAMPILANGURU 

DALAM PEMBELAJARAN PKn  MELALUIMODEL TEAM ASISSTED 

INDIVIDUALIZATION DENGANMEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA 

SDN PUDAKPAYUNG 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS …... 

 

Nama Sekolah  : SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Kelas/ Semester : IVA / II 

Guru   : Kiki Siti Rohmana 

Hari/ tanggal  : ………………… 

Petunjuk 

1. Cermatilah indikator keterampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor tampak dalam 

pembelajaran. 

3. Kriteria penskoran: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013:101) 

 

4. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No Indikator Deskriptor 
Check 

() 
Skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran 

(keterampilan 

1. Guru mengajak siswa untuk 

berdoa  

 

 

2. Guru melakukan presensi  
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membuka pelajaran) 

 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

 

4. Guru memberikan motivasi pada 

siswa 

 

2. Mengajukan 

pertanyaan kepada 

siswa untuk menggali 

pengetahuan awal 

siswa (keterampilan 

bertanya) 

1. Melakukan tanya jawab terkait 

materi 

 

 

2. Pertanyaan diungkapkan dengan jelas   

3. Pertanyaan yang diberikan 

berhubungan dengan masalah yang 

dibahas 

 

4. Memberikan konfirmasi jawaban 

yang benar 

 

3. Memberikan pre-test 

kepada siswa dan 

membentuk kelompok 

 ( Placement Test , 

Teams – Ketrampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

1. Soal pre-test sesuai dengan materi 

yang akan dipelajari 

 

 

2. Guru mengawasi siswa dalam 

mengerjakaan soal pre-test 

 

3. Guru membagi kelompok sesuai 

hasil pre-test 

 

4. Guru membagi tempat duduk  

kelompok dengan jelas 

 

4. Menyampaikan  

materi pembelajaran  

menggunakan media 

Audiovisual (Teaching 

Group - keterampilan 

menjelaskan dan 

ketrampilan 

menggunakan variasi) 

1. Media sesuai dengan tujuan dan 

materi pembelajaran  

 

 

2. Media dapat terlihat oleh semua 

siswa dikelas 

 

3. Media sudah keras dan dapat 

didengar oleh semua siswa 

 

4. Menggunakan variasi posisi 

mengajar antara lain duduk didepan, 

berkeliling,berdiri dibelakang 

 

5. Membimbing siswa 1. Menjelaskan langkah-langkah diskusi   
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dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya  

(Team Study - 

Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

secara jelas mengenai apa yang harus 

dilakukan siswa dalam kegiatan diskusi 

2. Guru berkeliling memantau jalannya 

diskusi tiap kelompok dan memberi 

bimbingan kepada kelompok yang 

membutuhkan 

 

3. Guru menanyakan kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam berdiskusi 

 

4. Memberikan kesempatan siswa untuk 

berpartisipasi dengan mengeluarkan ide, 

tanggapan dalam berdiskusi kelompok 

 

6.  Membimbing 

presentasi kelompok  

(Student Creative - 

Keterampilan 

mengelola kelaas) 

 

1. Memberikan petunjuk jalannya 

presentasi 

 

 

2. Memusatkan perhatian kepada siswa 

yang presentasi 

 

3. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menanggapi hasil diskusi 

presentasi dari kelompok lain 

 

4. Memberikan penguatan berupa 

simpulan pada kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya 

 

7. Memberikan umpan 

balik dan penguatan 

kepada hasil pekerjaan 

siswa) (Whole class 

units, Team Score and 

Team Recognition - 

Keterampilan 

memberi penguatan) 

 

1. Memberikan umpan balik kepada 

siswa berupa pertanyaan mengenai 

materi yang ssudah dipelajari 

 

 

2. Memberikan penguatan verbal. 

Contohnya : komentar , pujian 

 

3. Memberikan penguatan non verbal, 

contoh nya : mimik , gerakan , sentuhan 

, symbol/benda 

 

4. Memberikan penguatan secara  
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kelompok 

8. Melakukan evaluasi, 

refleksi dan  menutup 

pelajaran (Fact Test - 

Keterampilan 

menutup pelajaran) 

1. Bersama-sama siswa membuat 

rangkuman/simpulan 

 

 

2. Melakukan post-tes berupa evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

 

3. Melakukan refleksi materi bersama 

siswa 

 

4. Menyampaikan materi pembelajaran 

untuk pertemuan selanjutnya 

 

JUMLAH SKOR 
 

KATEGORI 
 

Keterangan : 

Keterangan Penilaian 

K = skor terendah = 1 ×8 = 8 

M = skor tertinggi = 4 × 8 =32 

Jarak Interval(i)  = 
    

 
 = 

  

 
 = 6 

 Skor  Kategori  Kualifikasi 

26 ≤skor< 32 Sangat Baik Tuntas 

20 ≤skor< 26 Baik Tuntas 

14 ≤skor< 20 Cukup Tidak tuntas 

8 ≤skor< 14 Kurang Tidak tuntas 

 

  Semarang, .... ……… 2015 

       Kolaborator 

 

 

Tipka Yohana, S.Pd  

       NIP. 19590721 198506 2 001 
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Lampiran  8 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

PKn MELALUI MODEL TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION  

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA  

SDN PUDAKPAYUNG 02 KOTA SEMARANG 

 

Nama Sekolah  : SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Kelas/ Semester : IVA / II 

Guru   : Kiki Siti Rohmana 

Hari/ tanggal  :  

Petunjuk    

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor tampak dalam 

pembelajaran. 

3. Kriteria penskoran: 

0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak 

(Rusman ,2013:101) 

4. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

() 
Skor 

1. Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pelajaran (motor 

1. Siswa datang tepat waktu   

2. Masuk ruang kelas sebelum 

pelajaran dimulai 
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activities dan emotional 

activities) 

 

3. Siswa menyiapkan alat tulis dan 

buku pelajaran 

 

4. Siswa duduk dibangku masing-

masing 

 

2. Merespon apersepsi 

yang diberikan guru 

(oral activities dan 

emotional activities) 

1. Siswa berani mengajukan 

pendapat didepan kelas 

  

9. Siswa dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 

 

10.Siswa aktif bertanya pada saat 

pembelajaran berlangsung 

 

4. Siswa menjawab pertanyaan 

dengan keras dan jelas 

 

3. Mengerjakan soal pre-

test dan membentuk 

kelompok berdasarkan 

hasil pre-test(oral 

activities dan emotional 

activities) 

 

1. Siswa mengerjakan soal pre-

test secara mandiri 

  

2. Menyelesaikan soal pre-test 

tepat waktu 

  

3. Bersikap tenang saat menuju 

kelompok nya 

  

4. Berada dalam kelompok sesuai 

pembagian guru berdasarkan 

hasil pre-test 

  

4.  Memperhatikan materi 

yang ditayangkan 

menggunakan media 

audiovisual (visual 

activities dan writing 

activities) 

1. Pandangan fokus pada tayangan   

2. Siswa tidak membuat kegaduhan 

dikelas saat penayangan materi 

 

3. Mencatat hal-hal penting  

4. Menanggapi umpan balik dari 

guru 

 

5. Bekerjasama dalam 

kelompok diskusi 

1. Duduk sesuai dengan format 

kelompok diskusi yang dibagi 
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(visual activities, oral 

activities, listening 

activities, writing 

activities, mental 

activities, emotional 

activities) 

guru 

2. Berdiskusi dengan tertib  

3. Mengemukakan pendapat untuk 

menyelesaikan Lembar Kerja 

Kelompok 

 

4. Mencatat hasil diskusi di buku 

masing masing 

 

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi (oral activities, 

emotional activities) 

 

1. Menggunakan kalimat yang 

jelas 

  

2. Mempresentasikan hasil diskusi 

dengan suara yang keras 

 

3. Menggunakan bahasa yang baik 

dan benar dalam 

menyampaikan hasil diskusi 

 

4. Siswa ikut menanggapi hasil 

diskusi dari kelompok lain 

 

7. Menyimpulkan materi 

(mental activities, oral 

activies, writing 

activities) 

1. Memberikan pendapat dalam 

kegiatan menyimpulka materi 

pembelajaran 

  

2. Menyampaikan kesimpulan dari 

materi pembelajaran dengan 

bahasa yang mudah dipahami 

 

3. Membuat kesimpulan sesuai 

dengan materi pembelajaran 

 

4.  Membuat rangkuman di 

buku catatan masaing-masing 

 

8. Mengerjakan post – test 

berupa soal evaluasi. 

(writing activities dan 

mental activities). 

1. Menyelesaikan soal 

evaluasi/post-test tepat waktu 

  

2. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan kemampuan 
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Keterangan Penilaian 

K = skor terendah = 1 ×8 = 8 

M = skor tertinggi = 4 × 8 =32 

Jarak Interval(i)  = 
    

 
 = 

  

 
 = 6 

 Skor  Kategori  Kualifikasi 

26 ≤skor< 32 Sangat Baik Tuntas 

20 ≤skor< 26 Baik Tuntas 

14 ≤skor< 20 Cukup Tidak tuntas 

8 ≤skor< 14 Kurang Tidak tuntas 

    

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

       Observer 

 

 

       ……………………. 

  

sendiri 

3. Tidak membuat kegaduhan saat 

mengerjakan soal evaluasi 

 

4. Tidak mengganggu teman lain 

saat mengerjakan soal evaluasi 

 

JUMLAH SKOR  

KATEGORI  
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Lampiran 9 

LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SISWA (AFEKTIF) 

1. Bacalah dengan cermat  karakter  dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tampak dan skor yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

4. Kriteria penskoran: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013:101) 

5. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No. Karakter Deskriptor 
Check 

() 
Skor 

1. Kerjakeras 1. Melibatkan diri dalam diskusi kelompok 

2. Saling membantu dalam menyelesaikan 

tugas kelompok 

3. Saling berbagi tugas dalam kelompok 

4. Menggunakan sumber belajar lain untuk 

menyelesaikan tugas/lembar kerja 

  

2. Tanggungjawab 1. Menyelesaikan tugas yang diberikan 

2. Mengerjakan lembar kerja sampai selesai 

3. Mengerjakan evaluasi sampai selesai 

4. Mengikuti pembelajaran hingga akhir 

  

3. Percaya diri 1. Berani bertanya 

2. Berani menyampaikan pendapat 

3. Tidak gugup saat presentasi 

4. Berani mempresentasikan 
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Keterangan Penilaian 

K = skor terendah = 1 ×3 = 3 

M = skor tertinggi = 4 × 3 = 12 

Jarak Interval(i)  = 
    

 
 = 

 

 
 = 2,25 

 Skor  Kategori  Kualifikasi 

9,75 ≤skor< 12 Sangat Baik Tuntas 

7,5 ≤skor< 9,75 Baik Tuntas 

5,25 ≤skor< 7,5 Cukup Tidak tuntas 

3 ≤skor< 5,25 Kurang Tidak tuntas 

    

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

       Observer 

 

…………………… 
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Lampiran 10 

CATATAN LAPANGAN DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI 

MODEL TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION 

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA  

SDN PUDAKPAYUNG 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS …… 

Nama SD  : SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : IVA / II 

Hari / Tanggal : ………………………….. 

Petunjuk : Catatlah secara singkat kegiatan guru, siswa , dan 

proses pembelajaran yang tidak muncul pada indikator 

di instumen dalam pembelajaran PKn melalui 

penerapan model Team Asissted Individualization 

dengan Media Audiovisual di kelas IVA SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang! 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

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

 Peneliti 

 

             ……………….. 
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Lampiran 11
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Lampiran 12
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Lampiran 13
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256 

 

 

 

Lampiran 14 

HASIL OBSERVASIAKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn 

MELALUI MODEL TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION  

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA  

SDN PUDAKPAYUNG 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

No 
Nama 

Siswa 

Aktivitas Siswa Skor Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 AP 4 4 1 1 3 3 2 4  22 BAIK 

2 NDL 3 1 1 2 2 2 3 3  18 CUKUP 

3 SP 2 1 1 1 1 2 2 2  12 KURANG 

4 V 3 3 3 1 2 3 1 3  19 CUKUP 

5 ASS 3 1 4 1 1 2 3 1  16 CUKUP 

6 ARP 4 4 4 3 3 3 2 4  27 SANGAT BAIK 

7 DKR 3 1 1 1 1 2 1 1  11 KURANG 

8 FDS 4 2 4 3 3 3 3 3  25 BAIK 

9 GSM 4 4 4 3 4 3 4 4  30 SANGAT BAIK 

10 JBJF 4 4 4 3 4 3 2 3  27 SANGAT BAIK 

11 JAS 3 2 1 2 2 3 2 3  18 CUKUP 

12 MYS 4 4 3 3 4 3 4 4  29 SANGAT BAIK 

13 MRA 3 2 2 1 2 2 3 2  17 CUKUP 

14 RAW 3 2 4 1 2 3 1 2  18 CUKUP 

15 RR 4 2 4 1 3 3 2 3  22 BAIK 

16 SGS 2 1 1 1 1 2 3 1  13 KURANG 

17 S 4 2 4 1 3 3 4 3  24 BAIK 

18 TAW 2 2 1 1 2 3 2 2  15 CUKUP 

19 TBS 4 1 2 2 1 3 3 2  18 CUKUP 

20 YCD 4 1 4 1 1 2 2 2  17 CUKUP 

21 DH 4 1 3 2 4 3 4 4  25 BAIK 

22 HAP 4 2 4 1 3 2 1 3  20 BAIK 

JUMLAH SKOR 443 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 20,13 

KATEGORI BAIK 

PERSENTASE 62,92% 

  Semarang, 23 Maret 2015 

       Observer 

 

       Endang Eka Wulandari 

       NIM.1401411442
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Lampiran 15 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI 

MODEL TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION  DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

DI KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

No 
Nama 

Siswa 

Aktivitas Siswa Skor Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 AP 4 4 2 2 3 4 3 3  25 BAIK 

2 NDL 4 2 3 3 4 2 4 3  25 BAIK 

3 SP 3 1 1 2 2 2 1 2  14 CUKUP 

4 V 4 3 3 2 3 2 1 2  20 BAIK 

5 ASS 3 1 4 3 2 2 3 2  20 BAIK 

6 ARP 4 4 4 4 3 2 2 4  27 SANGAT BAIK 

7 DKR 3 2 3 3 4 2 1 2  20 BAIK 

8 FDS 4 4 4 4 4 3 3 3  29 SANGAT BAIK 

9 GSM 4 4 4 3 4 3 4 4  30 SANGAT BAIK 

10 JBJF 4 4 4 4 4 4 2 4  30 SANGAT BAIK 

11 JAS 4 3 2 2 3 3 2 3  22 BAIK 

12 MYS 4 4 3 3 3 3 4 4  28 SANGAT BAIK 

13 MRA 3 4 4 4 4 4 3 2  28 SANGAT BAIK 

14 RAW 3 3 3 3 2 3 1 2  20 BAIK 

15 RR 4 3 3 3 4 3 2 3  25 BAIK 

16 SGS 3 1 1 2 2 2 3 2  16 CUKUP 

17 S 4 3 4 3 4 4 4 3  29 SANGAT BAIK 

18 TAW 3 2 3 2 3 3 2 2  20 BAIK 

19 TBS 4 1 3 3 2 2 3 2  20 BAIK 

20 YCD 4 2 3 2 2 2 2 2  19 CUKUP 

21 DH 4 4 4 4 4 4 4 4  32 SANGAT BAIK 

22 HAP 4 2 3 3 4 2 1 3  22 BAIK 

JUMLAH SKOR 521 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 23,68 

KATEGORI BAIK 

PERSENTASE 74 % 

   Semarang, 30 Maret 2015 

        Observer 

 

        Nurul Hamidah 
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        NIM. 1401411152  
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Lampiran 16 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn 

MELALUI MODEL TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION  DENGAN  

MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02 

KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

No Nama Siswa 
Aktivitas Siswa 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 AP 4 4 3 3 4 4 3 4  29 SANGAT BAIK 

2 NDL 4 2 3 4 4 3 4 4  28 SANGAT BAIK 

3 SP 3 2 2 2 2 2 2 3  18 CUKUP 

4 V 4 3 2 2 3 2 2 3  21 BAIK 

5 ASS 4 2 4 3 2 3 4 3  25 BAIK 

6 ARP 4 4 4 4 4 2 3 4  29 SANGAT BAIK 

7 DKR 3 2 4 4 4 3 2 3  25 BAIK 

8 FDS 4 4 4 4 4 3 4 4  31 SANGAT BAIK 

9 GSM 4 4 4 4 4 4 4 4  32 SANGAT BAIK 

10 JBJF 4 4 4 4 4 4 3 4  31 SANGAT BAIK 

11 JAS 4 3 3 2 3 3 3 4  25 BAIK 

12 MYS 4 4 3 3 3 3 4 4  28 SANGAT BAIK 

13 MRA 4 4 4 4 4 4 4 3  31 SANGAT BAIK 

14 RAW 3 3 4 3 2 3 2 3  23 BAIK 

15 RR 4 3 3 4 4 4 3 4  29 SANGAT BAIK 

16 SGS 3 2 3 3 2 3 4 3  23 BAIK 

17 S 4 3 4 3 4 4 4 4  30 SANGAT BAIK 

18 TAW 3 3 3 3 3 4 3 3  25 BAIK 

19 TBS 4 2 3 3 3 3 3 3  24 BAIK 

20 YCD 4 2 3 2 2 2 3 3  21 BAIK 

21 DH 4 4 4 4 4 4 4 4  32 SANGAT BAIK 

22 HAP 4 3 3 4 4 2 2 4  26 SANGAT BAIK 

JUMLAH SKOR 586 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 26,63 

KATEGORI BAIK 

PERSENTASE 83,23 % 

  Semarang, 6 April 2015 

       Observer 

        

Lilis Tyaningrum 

NIM. 1401411456 
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Lampiran 17 

HASIL OBSERVASI AFEKTIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI 

MODEL TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI 

KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

No 
Nama 

Siswa 

Aktivitas 

Siswa 
Skor Kategori 

1 2 3   

1 AP 3 3 4 10 SANGAT BAIK 

2 NDL 3 3 3 9 BAIK 

3 SP 2 2 2 6 CUKUP 

4 V 2 3 2 7 CUKUP 

5 ASS 2 2 2 6 CUKUP 

6 ARP 4 4 3 11 SANGAT BAIK  

7 DKR 2 3 2 7 CUKUP 

8 FDS 2 2 2 6 CUKUP 

9 GSM 3 3 2 8 BAIK 

10 JBJF 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

11 JAS 2 2 2 6 CUKUP 

12 MYS 2 3 2 7 CUKUP 

13 MRA 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

14 RAW 3 2 2 7 CUKUP 

15 RR 2 3 2 7 CUKUP 

16 SGS 2 2 2 6 CUKUP 

17 S 4 4 3 11 SANGAT BAIK 

18 TAW 2 2 2 6 CUKUP 

19 TBS 2 2 2 6 CUKUP 

20 YCD 3 3 2 8 BAIK 

21 DH 4 4 3 11 SANGAT BAIK 

22 HAP 2 2 2 6 CUKUP 

JUMLAH SKOR 175 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 7,95 

KATEGORI CUKUP 

PERSENTASE 66,28% 

 

   Semarang, 23 Maret 2015 

        Observer 

Lilis Tyaningrum 

NIM.1401411456
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HASIL OBSERVASI AFEKTIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM ASISSTED 

INDIVIDUALIZATION DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

 

No. 

 Nama 

Siswa 

  

Indikator 1  Indikator 2  Indikator 3  

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

1 AP √ √ √  3 √ 
 

√ √ 3 √ √ √ √ 4 

2 NDL √ √ √  3 √ √ 
 

√ 3 √ 
 

√ √ 3 

3 SP √ 
 

√  2 
 

√ 
 

√ 2 
  

√ √ 2 

4 V √ 
 

√  2 √ 
 

√ √ 3  √ √ 
 

2 

5 ASS √ 
 

√  2 
 

√ 
 

√ 2   √ √ 2 

6 ARP √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √  √ 3 

7 DKR √  √  2 √  √ √ 3   √ √ 2 

8 FDS √ 
 

√  2 
 

√ 
 

√ 2 
  

√ √ 2 

9 GSM √ √ √  3 √ 
 

√ √ 3 
 

√ √ 
 

2 

10 JBJF √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

11 JAS √ 
 

√ 
 

2 
 

√ 
 

√ 2 
 

√ √ 
 

2 

12 MYS √ 
 

√ 
 

2 √ √ √ √ 3 √ √ 
  

2 

13 MRA √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

14 RAW √ √ √  3 
 

√ 
 

√ 2 √ 
  

√ 2 

15 RR √ 
 

√  2 √ √ 
 

√ 3 
 

√ √ 
 

2 

16 SGS √  √  2 
 

√ 
 

√ 2 √ 
  

√ 2 

17 S √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 
 

√ √ √ 3 

18 TAW √ 
 

√  2 
 

√ 
 

√ 2 
   

√ 2 

19 TBS √ 
 

√  2 
 

√ 
 

√ 2 √ 
  

√ 2 

20 YCD √ √ √  3 √ √  √ 3 
 

√ √ 
 

2 

21 DH √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 
 

√ √ √ 3 

22 HAP √ 
 

√ 
 

2 
 

√ 
 

√ 2 
 

√ √ √ 2 
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Lampiran  18 

HASIL OBSERVASI AFEKTIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn 

MELALUI MODEL TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION  

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA 

SDN PUDAKPAYUNG 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

No 
Nama 

Siswa 

Aktivitas 

Siswa 
Skor Kategori 

1 2 3   

1 AP 3 3 4 10 SANGAT BAIK 

2 NDL 3 4 4 11 SANGAT BAIK 

3 SP 2 2 2 6 CUKUP 

4 V 2 3 2 7 CUKUP 

5 ASS 3 3 3 9 BAIK 

6 ARP 4 4 4 12 SANGAT BAIK  

7 DKR 3 3 3 9 BAIK 

8 FDS 2 3 3 8 BAIK 

9 GSM 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

10 JBJF 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

11 JAS 3 2 3 8 BAIK 

12 MYS 3 2 3 8 BAIK 

13 MRA 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

14 RAW 3 3 3 9 BAIK 

15 RR 3 3 2 8 BAIK 

16 SGS 2 3 2 7 CUKUP 

17 S 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

18 TAW 3 3 3 9 BAIK 

19 TBS 3 3 3 9 BAIK 

20 YCD 3 3 3 9 BAIK 

21 DH 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

22 HAP 3 3 3 9 BAIK 

JUMLAH SKOR 208 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 9,45 

KATEGORI BAIK 

PERSENTASE 78,78 % 

  Semarang, 30 Maret 2015 

        Observer 

     

 Eka Irawati 

  NIM.1401411252
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HASIL OBSERVASI AFEKTIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM ASISSTED 

INDIVIDUALIZATION  DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

 

No. 

 Nama 

Siswa 

  

Indikator 1  Indikator 2  Indikator 3  

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

1 AP √ √ √  3 √ 
 

√ √ 3 √ √ √ √ 4 

2 NDL √ √ √  3 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

3 SP √ 
 

√  2 
 

√ 
 

√ 2 
  

√ √ 2 

4 V √ 
 

√  2 √ 
 

√ √ 3  √ √ 
 

2 

5 ASS √ √ √  3 √ √ 
 

√ 3  √ √ √ 3 

6 ARP √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

7 DKR √ √ √  3 √  √ √ 3  √ √ √ 3 

8 FDS √ 
 

√  2 √ √ 
 

√ 3 
 

√ √ √ 3 

9 GSM √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

10 JBJF √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

11 JAS √ √ √ 
 

3 
 

√ 
 

√ 2 
 

√ √ √ 3 

12 MYS √ 
 

√ 
 

2 √ √ √ √ 3 √ √ 
  

2 

13 MRA √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

14 RAW √ √ √  3 √ √ 
 

√ 3 √ √ 
 

√ 3 

15 RR √ √ √  3 √ √ 
 

√ 3 
 

√ √ 
 

2 

16 SGS √ √ √  3 
 

√ 
 

√ 2 √ √ 
 

√ 3 

17 S √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

18 TAW √ √ √  3 √ √ 
 

√ 3 √ √ 
 

√ 3 

19 TBS √ 
 

√ √ 3 √ √ 
 

√ 3 √ √ 
 

√ 3 

20 YCD √ √ √  3 √ √  √ 3 
 

√ √ 
 

3 

21 DH √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

22 HAP √ √ √ 
 

3 √ √ 
 

√ 3 
 

√ √ √ 3 
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Lampiran 19 

HASIL OBSERVASI AFEKTIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI 

MODEL TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION  DENGAN MEDIA AUDIOVISUAl  

DI KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

No Nama Siswa 
Aktivitas Siswa Skor Kategori 

1 2 3   

1 AP 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

2 NDL 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

3 SP 3 3 2 8 BAIK 

4 V 3 3 2 8 BAIK 

5 ASS 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

6 ARP 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

7 DKR 4 3 4 11 SANGAT BAIK 

8 FDS 3 3 4 10 SANGAT BAIK 

9 GSM 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

10 JBJF 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

11 JAS 3 3 3 9 BAIK 

12 MYS 3 4 3 10 SANGAT BAIK 

13 MRA 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

14 RAW 3 3 3 9 BAIK 

15 RR 4 3 3 10 SANGAT  BAIK 

16 SGS 3 3 3 9 BAIK 

17 S 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

18 TAW 3 3 4 10 SANGAT BAIK 

19 TBS 4 3 3 10 SANGAT BAIK 

20 YCD 3 3 3 9 BAIK 

21 DH 4 4 4 12 SANGAT BAIK 

22 HAP 3 4 3 10 SANGAT BAIK 

JUMLAH SKOR 231 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 10,5 

KATEGORI SANGAT BAIK 

PERSENTASE 87,5 % 

   Semarang, 6  April  2015 

        Observer 

 

Endang Eka Wulandari 

NIM.1401411442 
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HASIL OBSERVASI AFEKTIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM ASISSTED 

INDIVIDUALIZATION  DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

 

No. 

 Nama 

Siswa 

  

Indikator 1  Indikator 2  Indikator 3  

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

1 AP √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

2 NDL √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

3 SP √ √ √  3 √ √ 
 

√ 3 
  

√ √ 2 

4 V √ √ √  3 √ √ √ √ 3  √ √ 
 

2 

5 ASS √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

6 ARP √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √  √ 4 

7 DKR √ √ √ √ 4 √  √ √ 3 √ √ √ √ 4 

8 FDS √ √ √  3 √ √ 
 

√ 3 √ √ √ √ 4 

9 GSM √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

10 JBJF √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

11 JAS √ √ √ 
 

3 √ √ 
 

√ 3 
 

√ √ √ 3 

12 MYS √ √ √ 
 

3 √ √ √ √ 4 √ √ 
 

√ 3 

13 MRA √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

14 RAW √ √ √  3 √ √ 
 

√ 3 √ √ 
 

√ 3 

15 RR √ √ √ √ 4 √ √  √ 3 √ √  √ 3 

16 SGS √ √ √  3 √ √  √ 3  √ √ √ 3 

17 S √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

18 TAW √ √ √  3 √ √ 
 

√ 3 √ √ √ √ 4 

19 TBS √ √ √ √ 4 √ √ 
 

√ 3 √ √ 
 

√ 3 

20 YCD √ √ √  3 √ √  √ 3 
 

√ √ 
 

3 

21 DH √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

22 HAP √ √ √ 
 

3 √ √ √ √ 4 
 

√ √ √ 3 
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Lampiran 20 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I 

 

Nama SD : SDN Pudakpayung 02 

Nama Guru  : Kiki Siti Rohmana 

Kelas  : IVA 

Hari/tgl : Senin, 23 Maret 2015 

Petunjuk :    Catatlah secara singkat kegiatan guru, siswa , dan proses 

pembelajaran yang tidak muncul pada indikator di instumen dalam pembelajaran 

PKn melalui penerapan model Team Asissted Individualization dengan Media 

Audiovisual di kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang! 

 

Dalam pembelajaran berlangsung cukup lancar. Pada saat guru memberikan 

apersepsi berupa pertanyaan mengenai materi , siswa sangat antusias dalam menjawab. 

Selain itu, siswa juga antusias ketika guru mengajak siswa untuk melakukan tepuk 

konsentrasi. Namun ketika melakukan tepuk konsentrasi , guru menunjuk salah satu siswa 

mempimpin untuk tepuk bersama. Lebih baik guru memancing siswa mengajukan diri 

untuk memimpin tepuk didepan kelas guna melatih kepercayaan diri siswa. Saat 

pembagian kelompok diskusi, ada beberapa siswa yang kurang setuju dengan kelompok 

yang dibagi oleh guru. Walaupun begitu , mereka tetap berkelompok sesuai dengan format 

kelompok yang dibacakan guru dan berdiskusi dengan tertib. Ketika guru menyampaikan 

materi melalui media audiovisual , siswa cukup antusias dalam mengamati tayangan 

dikarenakan animasi gambar yang bagus. Namun penggunaan media ini kurang optimal 

dikarenakan volume suara kurang keras sehingga sebagian siswa tidak mendengar. Saat 

mengerjakan soal evaluasi, ada siswa yang bertanya bolehkan membuka buku atau tidak. 

Dan guru mengkonfirmasi kepada seluruh siswa untuk mengerjakan soal evaluasi secara 

mandiri dan tidak membuka buku catatan ataupun LKS. 
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Lampiran 21 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus II 

Nama SD : SDN Pudakpayung 02 

Kelas  : IVA 

Hari/tgl : Senin, 30 Maret 2015 

Petunjuk :    Catatlah secara singkat kegiatan guru, siswa , dan proses 

pembelajaran yang tidak muncul pada indikator di instumen dalam pembelajaran PKn 

melalui penerapan model Team Asissted Individualization dengan Media Audiovisual di 

kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang! 

Pada saat pembelajaran berlangsung siswa mengikuti pembelajaran dengan semangat 

dan antusias. Siswa juga sudah mulai aktif menjawab pertanyaan dan mengemukakan 

pendapatnya. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum tertib, suka menganggu 

temannya. Saat diskusi kelompok kelas sedikit gaduh, tetapi guru berhasil membuat siswa 

tenang untuk tetap tertib dalam mengerjakan LKK.  Siswa sangat antusias saat 

mempresentasikan hasil diskusinya, namun masih ada beberapa siswa yang tidak 

mendengarkan siswa yang presentasi. Secara keseluruhan, pembelajaran berjalan dengan 

lancar dan tertib. Pada siklus II ini , ada satu siswa berinisial MRS sakit dan sedikit 

mengganggu pembelajaran dikelas. Dikeranekan ada beberapa siswa yang kurang nyaman 

dengan kondisi tersebut. 
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Lampiran 22 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus III 

Nama SD : SDN Pudakpayung 02 

Nama Guru  : Kiki Siti Rohmana 

Kelas  : IVA 

Hari/tgl : Senin, 6 April 2015 

Petunjuk :    Catatlah secara singkat kegiatan guru, siswa , dan proses 

pembelajaran yang tidak muncul pada indikator di instumen dalam pembelajaran PKn 

melalui penerapan model Team Asissted Individualization dengan Media Audiovisual di 

kelas IVA SDN Pudakpayung 02 Kota Semarang! 

Pada saat pembelajaran berlangsung siswa mengikuti pembelajaran dengan 

semangat, aktif, antusias dan mengikuti semua yang di instruksikan oleh guru. Siswa yang 

belum tertib, suka menganggu temannya, dan gaduh di kelas sudah berkurang. Seluruh 

siswa sudah aktif dalam menegerjakan LKK. Ketika siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya siswa lainnya sudah mendengarkan. Pada saat pembelajaran sempat  terjadi mati 

listrik , namun tidak mengganggu pembelajaran dan media pun sudah ditayangkan.Secara 

keseluruhan, pembelajaran berjalan dengan lancar. 
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Lampiran 23 

HASIL BELAJAR  SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn 

MELALUI MODEL TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION  

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA 

SDN PUDAKPAYUNG 02KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

Mata pelajaran   : PKn 

Kelas/Semester   : IVA / 2 

Kriteria Ketuntasan Minimal( KKM ): 67 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 AP 70 Tuntas 

2 NDL 70 Tuntas 

3 SP 60 Tidak Tuntas 

4 V 50 Tidak Tuntas 

5 ASS 65 Tidak Tuntas 

6 ARP 75 Tuntas 

7 DKR 75 Tuntas 

8 FDS 70 Tuntas 

9 GSM 70 Tuntas 

10 JBJF 90 Tuntas 

11 JAS 65 Tidak Tuntas 

12 MYS 60 Tidak Tuntas 

13 MRA 85 Tuntas 

14 RAW 70 Tuntas 

15 RR 70 Tuntas 

16 SGS 50 Tidak Tuntas 

17 S 65 Tidak Tuntas 

18 TAW 75 Tuntas 

19 TBS 60 Tidak Tuntas 

20 YCD 70 Tuntas 

21 DH 90 Tuntas 

22 HAP 70 Tuntas 

Rata – Rata Kelas 69,3 

Ketuntasan Belajar Klasikal 63,63 % 
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Lampiran 24 

HASIL BELAJAR  SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL 

TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION  DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI 

KELAS IVA SDN PUDAKPAYUNG 02KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

Mata pelajaran    : PKn 

Kelas/Semester   : IVA / 2 

Kriteria Ketuntasan Minimal( KKM ): 67 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 AP 73 Tuntas 

2 NDL 73 Tuntas 

3 SP 63 Tidak Tuntas 

4 V 60 Tidak Tuntas 

5 ASS 70 Tuntas 

6 ARP 76 Tuntas 

7 DKR 80 Tuntas 

8 FDS 76 Tuntas 

9 GSM 76 Tuntas 

10 JBJF 100 Tuntas 

11 JAS 70 Tuntas 

12 MYS 66 Tidak Tuntas 

13 MRA 86 Tuntas 

14 RAW 66 Tidak Tuntas 

15 RR 73 Tuntas 

16 SGS 56 Tidak Tuntas 

17 S 76 Tuntas 

18 TAW 76 Tuntas 

19 TBS 66 Tidak Tuntas 

20 YCD 76 Tuntas 

21 DH 100 Tuntas 

22 HAP 70 Tuntas 

Rata – Rata Kelas 74 

Ketuntasan Belajar Klasikal 72,7 % 
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Lampiran 25 

HASIL BELAJAR  SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TEAM 

ASISSTED INDIVIDUALIZATION  DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS IVA SDN 

PUDAKPAYUNG 02 

KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

Mata pelajaran    : PKn 

Kelas/Semester   : IVA / 2 

Kriteria Ketuntasan Minimal( KKM ): 67 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 AP 83 Tuntas 

2 NDL 80 Tuntas 

3 SP 66 Tidak Tuntas 

4 V 66 Tidak Tuntas 

5 ASS 73 Tuntas 

6 ARP 80 Tuntas 

7 DKR 86 Tuntas 

8 FDS 76 Tuntas 

9 GSM 83 Tuntas 

10 JBJF 100 Tuntas 

11 JAS 76 Tuntas 

12 MYS 73 Tuntas 

13 MRA 96 Tuntas 

14 RAW 73 Tuntas 

15 RR 80 Tuntas 

16 SGS 70 Tuntas 

17 S 83 Tuntas 

18 TAW 86 Tuntas 

19 TBS 73 Tuntas 

20 YCD 86 Tuntas 

21 DH 100 Tuntas 

22 HAP 83 Tuntas 

Rata – Rata Kelas 80,54 

Ketuntasan Belajar Klasikal 90,9 % 
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Lampiran 26 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran  27 

Surat KKM SDN Pudakpayung 02
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Lampiran  28 

Surat Telah  Melakukan Penelitian
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Lampiran 29 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

SIKLUS I 

   

Foto 1. Membuka Pelajaran (Berdo’a)  Foto 2.  Guru melakukan apersepsi 

 

  

Foto 3. Siswa mengerjakan soal pre-test Foto 4. Guru mengkoreksi hasil pre-test dan siswa 

melihat tayangan video tari  
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Foto 5. Guru membagi kelompok diskusi Foto 6. Siswa mengamati tayangan media 

audiovisual  

     

Foto 7. Guru memberi bimbingan kelompok Foto 8. Perwakilan Siswa menyampaikan hasil 

diskusi 
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Foto 9. Guru memberikan umpan balik   Foto 10 . Siswa memhgerjakan soal post-test 

sekaligus kesimpulan materi 

 

SIKLUS II 

  

Foto 11. Membuka Pelajaran (Berdo’a)  Foto 12. Guru melakukan apersepsi 
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Foto 13. Siswa mengerjakan soal pre-test Foto 14. Guru mengkoreksi hasil pre-test dan siswa 

melihat tayangan video tari  

   

Foto 15. Guru membagi kelompok diskusi Foto 16. Siswa mengamati tayangan media 

audiovisual  
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Foto17. Guru memberi bimbingan kelompok Foto 18. Perwakilan Siswa menyampaikan hasil 

diskusi 

  

Foto 19. Guru memberikan Umpan Balik  Foto 20. Siswa mengerjakan soal post-test 

sekaligus kesimpulan materi
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SIKLUS III 

  

Foto 21. Membuka Pelajaran (Berdo’a)  Foto 22. Guru melakukan apersepsi 

  

Foto 23. Siswa mengerjakan soal pre-test      Foto 24.  Guru mengkoreksi 

hasil pre-test dan siswa melihat 

tayangan video tari 
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Foto 25. Guru membagi kelompok diskusi  Foto 26. Siswa mengamati 

tayangan media audiovisual 

 

 

Foto 27.. Guru memberi bimbingan kelompok     Foto 28. Perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 

nya 
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Foto 29. Guru memberikan umpan balik   Foto 30. Siswa mengerjakan soal      

sekaligus kesimpulan materi    post-test /evaluas 




