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ABSTRAK
Indriyani, Ervin. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model
Talking Stick Berbantuan Media Audiovisual pada Siswa Kelas IV SDN
Mangkangkangkulon 02 Kota Semarang.Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen
Pembimbing Dra. Yuyarti, M.Pd.
PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan
warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai Pancasila
dan UUD 1945. Berdasarkan hasil refleksi awal di kelas IV SDN Mangkangkulon
02 Kota Semarang ditemukan permasalahan dalam kualitas pembelajaran PKn
yang meliputi keterampilan guru aktivitas siswa, dan hasil belajar masih belum
optimal, sehingga perlu diperbaiki. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui model
Talking Stick berbantuan media audiovisualpada siswa kelas IV SDN
Mangkangkulon 02 Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yang meliputi keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota
Semarang.
Penelitian ini dilaksanakan 3 siklus yang terdiri dari satu pertemuan pada
setiap siklusnya. Tahapan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa
kelas IV SDN Mangkangkulon 02. Teknik pengumpulan data menggunakan tes
dan nontes (observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan). Teknik analisis data
berupa kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran PKn
yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Keterampilan
guru pada siklus I mendapat skor 17 (baik), siklus II mendapat skor 20 (sangat
baik), meningkat pada siklus III dengan skor 21 (sangat baik). Aktivitas siswa
pada siklus I mendapat skor 16,27 (baik), siklus II mendapat skor 18,33
(baik)meningkat menjadi 20,56 (sangat baik) pada siklus III. Hasil belajar siswa
siklus I mendapat ketuntasan klasikal sebesar 59,09%, siklus II mengalami
peningkatan menjadi 69,56% dan siklus III meningkat menjadi 82,6%.
Simpulan penelitian adalah hipotesis tindakan terbukti, yaitu melalui
model Talking Stickberbantuan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn yang meliputi keterampiloan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang. Saran dari peneliti
adalah guru dapat meningkatkan keterampilan dasar mengajar untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kata kunci:audiovisual, kualitas pembelajaran, PKn, Talking Stick
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pendidikan di Indonesia memegang peranan penting yang bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertera di bab 1 pasal 1,
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
yang mendorong siswa aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Ketentuan Kurikulum tingkat satuan pendidikan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6
ayat (1) kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah satu diantaranya adalah kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
PKn mencakup beberapa standar kompetensi dan kompetensi dasar yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006
tentang Standar Isi tingkat SD/MI. Mata pelajaran PKn di sekolah dasar
merupakan bidang studi yang mempelajari pembentukan sikap agar menjadi
manusia yang utuh sesuai Pancasila dan UUD 1945. PKn bertujuan mendidik
siswa

mengembangkan

pengetahuan,

1

sikap,

dan

keterampilan

2

agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai
anggota masyarakat dan warga negara yang baik.
Tujuan pembelajaran PKn tercantum dalam Ruminiati, (2007:1.26) untuk
memberikan kompetensi: (1) berfikir kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi
isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara cerdas, tanggung jawab dan
bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat; (3) berkembang secara
positif demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat di
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain; (4) berinteraksi dengan
bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung untuk memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
PKn berfungsi sebagai pendidikan nilai yang mensosialisasikan dan
menginternalisasikan nilai-nilai pancasila/budaya bangsa sesuai kurikulum
sehingga menjadi salah satu mata pelajaran yang memenuhi tuntutan tujuan
pendidikan dasar yaitu untuk mengembangkan kehidupan siswa sebagai pribadi,
anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia yang utuh. Namun,
untuk menjadi warga negara Indonesia yang sesuai pancasila dan UUD 1945,
merupakan tantangan berat karena masyarakat selalu mengalami perubahan. Oleh
karena itu, mata pelajaran Pkn dirancang untuk membentuk watak dan
kepribadian siswa agar menjadi manusia yang dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya dengan baik.
Pelaksanaan pembelajaran PKn di Indonesia saat ini belum maksimal, ini
diperkuat penelitian yang dilakukan Depdiknas (2007). Hasil penelitian
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menunjukkan terdapat permasalahan pembelajaran PKn karena lebih menekankan
hafalan dan media yang kurang menarik sehingga mengakibatkan siswa pasif.
Berdasarkan refleksi awal bersama tim kolaborator ditemukan permasalahan
kualitas pembelajaran PKn meliputi meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa,
dan hasil belajar kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang belum
mencapai hasil optimal, sehingga perlu diperbaiki. Hasil pengamatan, guru belum
dapat mendorong siswa aktif berpendapat, cenderung pasif, dan penggunaan
media kurang kreatif, sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar siswa.
Perolehan hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota
Semarang masih rendah. Data kuantitatif hasil evaluasi dari 23 siswa, 7 siswa
(30%) mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM), sedangkan
sebanyak 16 siswa (70%) nilainya dibawah KKM yaitu 68. Nilai terendah siswa
48, nilai tertinggi 82 dengan rata-rata kelas 63,91. Permasalahan tersebut harus
segera dicarikan solusi menggunakan model inovatif dan media yang kreatif.
Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan tim kolaborator kelas IV SDN
Mangkangkulon 02 Kota Semarang, alternatif tindakan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran PKnyaitu melalui model Talking Stick berbantuan media
audiovisual.
Kemampuan keterampilan seorang guru untuk mendorong keaktifan siswa
dapat dilihat pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung sehingga perlu
penerapan pendekatan saintifik yang meliputi lima pengalaman belajar pokok
yaitu

mengamati,

(Permendikbud,

menanya,menalar,mencoba,

2013:5).

Model

yang

dan

digunakan

mengkomunikasikan
oleh

guru

juga
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disesuaikandengan kemampuan guru dan karakteristik siswa agar pembelajaran
dapat berjalan secara kondusif.
Salah satu model yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn serta
dapat dipadukan dengan pendekatan saintifik adalah model Talking stick.
Penerapan model Talking Stickdapat digunakan untuk menarik perhatian dan
mendorong keberanian siswa untuk aktif berpendapat. Kelebihan model ini, dapat
menguji kesiapan siswa untuk fokus berkonsentrasi dalam situasi apapun, melatih
keterampilan mempelajari materi pelajaran dengan cepat dan tepat, sehingga
siswa tidak pasif dalam pembelajaran (Huda, 2013:225), sedangkan menurut
Suprijono, (2012:109) proses menggunakan model Talking Stick dapat mendorong
siswauntuk berani mengemukakan pendapat.
Penerapan model Talking Stick lebih efektif apabila didukung dengan media
audiovisual. Menurut Sanjaya, (2006: 172) kemampuan media audiovisual
dianggap lebih baik dan menarik karena mengandung kedua unsur jenis media,
baik auditif maupun visual. Penggunaan media audiovisual dapat menampilkan
objek-objek nyata yang lokasinya jauh belum pernah dilihat sehingga
memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Penggunaan model
Talking Stick berbantuan media audiovisual dapat mendorong siswa aktif, berani
berpendapat dan meningkatkan minat belajar siswa, sehingga kualitas
pembelajaran PKn kelas IV SDN Mangkangkulon 02 dapat meningkat.
Penerapan model Talking Stick didukung penelitian yang dilakukan Rosiana
(2014) berjudul “Peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model Talking
stick dalam pembelajaran PKn

di Sekolah Dasar”. Hasil belajar siswa pada
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pelajaran PKn di kelas VI SD Negeri 6 Gutok Kecamatan Sadaniangdiperoleh
pada lembar IPKG 1 siklus I dengan rata-rata skor 2,56 dan IPKG 2 siklus I ratarata perolehan skor 3,00, sedangkan IPKG 1 siklus II dengan skor rata-rata 3,33
dan IPKG 2 siklus II skor rata-rata 3,70. Peningkatan masing-masing IPKG 1 dan
2 adalah sebesar 0,77 dan 0,70.
Penelitian oleh Rukmini paputungan (2014) berjudul “Penerapan model
pembelajaran Talking Stick untuk meningkatkan hasil belajar tentang susunan
lembaga negara pada siswa kelas VI SDN 3 Pobundayan”. Hasil analisis terhadap
data yang telah dikumpulkan menunjukkan indikator kerja dalam penelitian ini
tercapai ini dibuktikan hasil belajar PKN tentang susunan lembaga negara
mengalami peningkatan yaitu siklus I < 75 % meningkat menjadi 90 %.
Penelitian ini diperkuat oleh Dr. Rekha Topkar (2012) berjudul “The Use Of
Audio-Visual Aids By Trainee Teacher In Practice Teaching”. Penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari penggunaan audiovisual oleh peserta pelatihan guru
dalam mengajar praktek melalui model survei. Sampel dipilih di daerah peneliti
bekerja. Hasil penelitian dari 6 praktek pelajaran mengajar meliputi: (1) 75,80%
peserta pelatihan guru menggunakan poster; (2) 86,07% menggunakan grafik
berdasarkan pengalaman menggambar sendiri; (3) 0,84% radio; (4) 2,74% ponsel;
(5) 100% peserta pelatihan-guru tertulis dan menjelaskan poin mengajar di papan
hitam. Penggunaan media audiovisual ini terbukti sangat efektif dan mudah
digunakan dalam praktek mengajar.
Berdasarkan latar belakang, peneliti akan melakukan penelitian tentang
“Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model Talking StickBerbantuan
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Media Audovisual pada Siswa Kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota
Semarang”.

1.2 Rumusan dan Pemecahan Masalah
1.2.1 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah cara
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan
media audiovisualpada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang?”
Adapun rumusan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimanakah peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual pada siswa kelas
IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang?

2.

Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui
model Talking Stick berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IV SDN
Mangkangkulon 02 Kota Semarang?

3.

Bagaimanakah peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran PKn melalui
model Talking Stick berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IV SDN
Mangkangkulon 02 Kota Semarang?

1.2.2 Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah, alternatif tindakan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota
Semarang adalah menggunakan pendekatan saintifik melalui model Talking Stick
berbantuan media audiovisual.
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Langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui
model Talking Stick berbantuanmedia audiovisual adalah:
1. Guru membuka pelajaran
2. Guru memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran
3. Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan materi yang dipelajari.
(eksplorasi, menanya)
4. Guru menyampaikan materi secara garis besar melalui audiovisual.
(elaborasi, mengamati, menanya)
5. Siswa mempelajari materi yang dipelajari kemudian menutup buku catatan
(elaborasi, mengamati)
6. Siswa menerima tongkat kemudian pada teman lain. (elaborasi)
7. Siswa menjawab pertanyaan sesuai giliran. (elaborasi, menalar)
8. Guru memberikan permasalahan pada siswa. (elaborasi, menanya)
9. Siswa berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang
diberikan guru. (elaborasi, menalar, mencoba, membuat jejaring)
10. Guru membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
(konfirmasi, mengkomunikasikan)
11. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum
dimengerti. (konfirmasi, menanya)
12. Siswa yang aktif selama pembelajaran mendapatkan reward dari guru.
(konfirmasi)
13. Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang
telah berlangsung.
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14. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari
15. Siswa mengerjakan evaluasi
16. Guru menutup pelajaran

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan umum penelitian ini, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisualpada siswa kelas
IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang.
Adapun tujuan khusus penelitian adalah:
1.

Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual pada siswa kelas
IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang.

2.

Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual pada siswa kelas
IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang.

3.

Meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran PKn melalui model Talking
Stick

berbantuan

media

audiovisual

Mangkangkulon 02 Kota Semarang.

pada

siswa

kelas

IV

SDN
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1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman dan kemampuan guru
serta sebagai bahan masukan untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan pembelajaran PKn.
1.4.2 Manfaat Praktis
Manfaat secara khusus dalam penelitian ini:
1. Guru
a. Memberikan

tambahan

wawasan

dan

pengetahuan

tentang

model

pembelajaran inovatif dan media yang kreatif.
b. Meningkatkan keterampilan guru untuk menguji kesiapan siswa fokus
berkonsentrasi dalam pembelajaran.
c. Memberikan

wawasan

tentang

bagaimana

menciptakan

suasana

pembelajaran yang melibatkan keaktifan seluruh siswa dan guru sebagai
fasilitator.
d. Menciptakan

suasana

pembelajaran

yang

menyenangkan

sehingga

menumbuhkan minat belajar siswa.
e. Menghadapi

permasalahan

dalam

pembelajaran

sebagai

upaya

meningkatkan profesionalisme guru.
2. Siswa
a. Mendorong keberanian siswa untuk aktif berpendapat.
b. Meningkatkan kemampuan fokus berkonsentrasi selama pembelajaran.
c. Melatih kemampuan mempelajari materi pelajaran dengan cepat dan tepat.
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d. Meningkatkan kemampuan daya ingat siswa tentang materi yang dipelajari.
e. Menumbuhkan minat belajar siswa sehingga hasil belajar meningkat.
3. Sekolah
a. Melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dapat
digunakan sebagai pendukung penelitian selanjutnya.
b. Memberikan kontribusi pada sekolah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran khususnya mata pelajaran PKn
c. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori
2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran
2.1.1.1 Pengertian Belajar
Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari
pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Slameto (2003)
dalam Hamdani, (2010:20) belajar adalah suatu proses usaha untuk mendapatkan
perubahan tingkah laku yang baru berdasarkan pengalamannya dalam berinteraksi
dengan lingkungan sekitar.
Gagne dalam Suprijono, (2012:2) belajar merupakan perubahan disposisi
atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas tidak langsung dari
perkembangan individu secara alamiah.
Sependapat Sudjana, (2013:28) belajar adalah suatu proses yang ditandai
adanya perubahan pada diri seseorangditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti
berubah

pengetahuannya,

pemahamannya,

sikap,

tingkah

lakunya,

keterampilannya, daya reaksinya, daya penerimaannya, dan aspek lain yang ada
pada individu.
Beberapa pendapat menurut ahli, belajar merupakan suatu proses perubahan
tingkah

laku

yang

baru

melalui

pengalaman

dan

interaksi

sesuai

lingkungannya.Berkaitan dengan proses, belajar perlu memperhatikan beberapa
prinsip agar mendapatkan hasil yang optimal.
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2.1.1.2 Prinsip-prinsip belajar
Prinsip belajar adalah perubahan perilaku yang dapat dilaksanakan dalam
situasi dan kondisi yang berbeda oleh setiap siswa secara individual. Gagne dalam
Rifa’i, (2011:95) prinsip yang dikembangkan yaitu (1) keterdekatan (contiguity),
stimulus yang direspon sedekat mungkin dengan respon yang diinginkan; (2)
pengulangan (repetition), stimulus dan respon perlu diulang agar meningkatkan
retensi belajar; (3) penguatan (reinforcement), belajar diperkuat jika menghasilkan
perubahan positif.
Menurut Hamdani, (2010:22) prinsip-prinsip belajar adalah (1) kesiapan
belajar; (2) perhatian; (3) motivasi; (4) keaktifan siswa; (5) mengalami sendiri; (6)
pengulangan; (7) materi pelajaran menantang; (8) balikan dan penguatan; (9)
perbedaan individual.
Sependapat Hamalik, (2010:54-55) prinsip belajar mengajar adalah (1)
mengembangkan perilaku siswa; (2) berdasar atas motivasi dan kebutuhan; (3)
dilaksanakan dengan latihan, membentuk hubungan asosiasi dan penguatan; (4)
bersifat keseluruhan yang menitikberatkan pemahaman berpikir kritis dan
reorganisasi pengalaman; (5) membutuhkan bimbingan; (6) dipengaruhi faktor
internal dan eksternal; (7) terdapat masalah yang perlu dipecahkan; (8) hasil
belajar dapat ditransfer dan dikembangkan.
Berdasarkan uraian tersebut, prinsip-prinsip belajar bertujuan untuk
mendapatkan perubahan perilaku melalui proses belajar menggunakan stimulus
dan penerima respon secara berulang-ulang yang dipengaruhi oleh faktor internal
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dan eksternal.Faktor-faktor ini dapat menjadi pendukung atau penghambat dalam
proses belajar.
2.1.1.3 Faktor-Faktor belajar
Faktor yang mempengaruhi belajar yaitu kondisi internal (fisik, psikis,
sosial) dan eksternal. Beberapa faktor eksternal seperti tingkat kesulitan materi
yang dipelajari, tempat belajar, suasana lingkungan dan budaya belajar
masyarakat sekitar akan mempengaruhi kesiapan proses dan hasil belajar Rifa’i,
(2011:97-98).
Menurut Sardiman, (2011:39) faktor yang berpengaruh terhadap belajar
dapat dibagi dalam klasifiksi faktor intern si subjek dan faktor ekstern si subjek
belajar.
Sesuai pendapat Slameto, (2010:54) belajar dipengaruhi oleh:
1. Faktor intern berasal dari dalam diri seseorang yang terdiri atas jasmaniah,
psikologis dan kelelahan.
2. Faktor ekstern berasal dari luar diri seseorang yang terbagi menjadi tiga faktor
yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.
a. Pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota
keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi, pengertian orang tua
dan latar belakang kebudayaan
b. Faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan
siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu
sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar,
dan tugas rumah.
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c. Pengaruh masyarakat dapat dilihat dari kegiatan siswa dalam masyarakat,
media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
terdiri dari faktor internal (berasal dari dalam diri seseorang) dan faktor eksternal
(berasal dari luar diri seseorang) yang keduanya saling mempengaruhi proses
pembelajaran dengan teori belajar yang berbeda sehingga menentukan kualitas
hasil belajar.
2.1.1.4 Teori Belajar
Teori belajar dapat menjadi panduan untuk mengelola kelas dan
mengevaluasi proses, perilaku guru sendiri, serta hasil belajar siswa yang telah
dicapai. Secara umum, gambaran dari ahli yang berbeda ini dapat dikategorikan
menjadi 4 teori belajar, yaitu:
a. Teori Kognitivisme
Menurut Piaget (dalam Thobroni, 2011: 96), proses belajar harus
disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Secara
garis besar individu mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual, sebagai
berikut:
1.

Tahap sensori motor (0-2 tahun), seorang anak belajar mengembangkan
dengan mengatur kegiatan fisik dan mental.

2.

Tahap pra operasional (2-7 tahun), seorang anak masih dipengaruhi oleh halhal khusus dari pengalaman menggunakan indra sehingga ia belum mampu
menyimpulkan sesuatu secara konsisten.
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3.

Tahap operasional konkret (7-11 tahun), seorang anak dapat membuat
kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda
konkret, sehingga mereka dapat mempertimbangkan dua aspek dari situasi
nyata secara bersama-sama (misalnya, antara bentuk dan ukuran).

4.

Tahap operasional formal (11 tahun ke atas), kegiatan kognitif seseorang
tidak hanya menggunakan benda nyata. Kemampuan menalar secara abstrak
meningkat sehingga seseorang dapat berpikir secara deduktif.

b. Teori Humanistik
Siregar dan Nara (2011: 34) menjelaskan ”Bagi penganut teori humanistik,
proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia”. Teori belajar
humanistik menganggap bahwa belajar memiliki tujuan untuk mengusahakan
manusia mencapai aktualisasi diri. Teori ini dianggap sebagai bentuk teori yang
paling abstrak jika dibandingkan dengan teori lain.
c. Teori Konstruktivisme
Pembelajaran kontruktivisme menekankan pada proses belajar yang berasal
dalam diri seseorang yang membentuknya. Pengetahuan menurut konstruktivisme
bersifat subjektif, bukan objektif. Menurut Rifa’i, (2009:225) konstruktivisme
merupakan teori psikologi tentang pengetahuan bahwa manusia membangun dan
memahami pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Sesuai pendapat Siregar,
(2014:41) belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang
dilakukan oleh siswa sehingga harus berpartisipasi aktif dalam melakukan
kegiatan, berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang
sedang dipelajari.
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d. Teori Behaviorisme
Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon.
Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan
perilakunya (Thobroni, 2011: 64). Teori belajar Behaviorisme adalah sebuah teori
tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini
menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar.
Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulus) yang menimbulkan hubungan
perilaku reaktif (respon). Pembelajaran dilakukan dengan memberikan stimulus
kepada peserta didik agar menimbulkan respon yang tepat seperti yang diinginkan
Berdasarkan uraian 4 jenis teori belajar tersebut, teori belajar yang
mendasari penelitian ini adalah teori belajar kognitivisme, konstruktivisme, dan
behaviorisme.Teori kognitivisme mendasari penelitian ini karena berdasarkan
teori kognitif Piaget, peserta didik usia SD berada pada tahap operasional konkret
(7-11 tahun), oleh karena itu dalam pembelajaran sebaiknya menggunakan bendabenda konkret sehingga siswa mudah memahami materi yang diberikan guru.
Teori konstruktivisme digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan
pengalaman siswa dalam menerima pengetahuan,karena pada pembelajaran siswa
dituntut untuk memikirkan permasalahan yang diberikan guru secara mandiri
dengan

mengkonstruksi

berbagai

pengetahuan

yang

telah

dimiliki

sebelumnya.Sesuai teori belajar kontruktivisme, siswa dapat menemukan
informasi baru dan membangun ide-ide baru dari media audiovisual. Teori
behaviorisme juga dijadikan dasar dalam penelitian ini karena dalam
pembelajaran guru memberikan motivasi pada siswa agar dapat menemukan
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jawaban atas penyelesaian permasalahan yang diberikan. Dengan pemberian
motivasi akan menumbuhkan minat siswa untuk memahami materi pelajaran
sehingga hasil belajar meningkat.
2.1.2 Hakikat Pembelajaran
2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran berarti proses, cara dan perbuatan mempelajari sesuatu.
Menurut Majid, (2013:5) pembelajaran adalah suatu konsep dari belajar mengajar
direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pencapaian tujuanatau
penguasaan sejumlah kompetensi indikator sebagai gambaran hasil belajar.
Menurut Asmani, (2012:5) pembelajaran merupakan pusat kegiatan belajar
mengajar terdiri dari guru dan siswa yang bermuara pada pematangan intelektual
kedewasaan, emosional, spiritual kecakapan hidup, dan keagungan moral.
Pembelajaran tidak hanya intrakurikuler tetapi juga ekstrkurikuler.
Menurut Dananjaya, (2010:27) pembelajaran merupakan proses untuk
mengembangkan potensi diri dengan melibatkan pikiran dan emosi yang terjalin
dalam kegiatan yang menyenangkan dan menantang serta mendorong prakarsa
siswa.
Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran adalah suatu kegiatan saling
interaksi antara guru dengan siswa menggunakan media atau fasilitas yang ada
dengan mengorganisirnya sedemikian rupa dalam suatu lingkungan tertentu,
sehingga ada keterkaitan antar komponen pembelajaran agar tujuan pembelajaran
dapat tercapai.
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2.1.2.2 Komponen Pembelajaran
Komponen-komponen pembelajaran saling berkaitan antara interaksi siswa
dengan sumber belajar/lingkungan. Dalam Majid, (2013:5) pembelajaran
merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen
sistem instruksional, yaitu komponen pesan, orang, peralatan, teknik, dan latar
atau lingkungan.
Menurut Hamdani, (2010:48) ditinjau dari pendekatan sistem, proses
pembelajaran melibatkan:
1) Tujuan eksplisit, diupayakan melalui kegiatan pembelajaran instructional effect
biasanya berupa pengetahuan, keterampilan atau sikap secara eksplisit dalam
tujuan pembelajaran.
2) Subjek belajar, berperan sebagai subjek dan objek
3) Materi memberi warna dan bentuk kegiatan pembelajaran.
4) Strategi pola umum untuk mewujudkan tujuan pembelajaran.
5) Media untuk menyampaikan pesan pembelajaran.
6) Penunjang berupa fasilitas, sumber, bahan pelajaran, dsb.
Sesuai dengan Rifa’i, (2010:194) dalam proses pembelajaran melibatkan
berbagai komponen yangsaling mendukung yaitu: (1) tujuan; (2) subyek belajar;
(3) materi pelajaran; (4) strategi; (5) media; (6) evaluasi; (7) penunjang.
Berdasarkan uraian tersebut, komponen pembelajaran saling mempengaruhi
dan mendukung terjadinya proses interaksi antara siswa dengan sumber
belajar/lingkungan sehingga siswa dapat mengkaji informasi nyata untuk
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Komponen pembelajaran saling terkait
antara satu dengan yang lain membentuk sebuah sistem yang berpengaruh pada
kualitas pembelajaran.
2.1.3 Kualitas Pembelajaran
Kualitas pembelajaran merupakan bagian dari proses dan hasil. Menurut
Daryanto, (2012:58) kualitas dimaknai sebagai mutu yang dapat dilihat dari sikap
siswa dalam pembelajaran.
Sesuai pendapat Etzioni (dalam Hamdani, 2008:194) kualitas adalah mutu
sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Peningkatan
kualitas pembelajaran dapat dilihat dari aspek: (1) pengetahuan; (2) keterampilan;
(3) perubahan sikap; (4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) integrasi; (7)
partisipasi, dan (8) interaksi kultural.
Dalam mencapai efektivitas belajar, UNESCO (1996) dalam Suyono,
(2012:28) menetapkan empat pilar pendidikan, yaitu:
1. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (Learning to know)
Guru sebagai fasilitator yang aktif mengembangkan penguasaan pengetahuan
sehingga dapat memandu belajar untuk mengetahui seluruh konsep dan
mengembangkan potensi konsentrasi, keterampilan mengingat dan kecakapan
untuk berpikir.
2. Belajar untuk menguasai keterampilan (Learning to do)
Sekolah memfasilitasi siswa untuk menyalurkan keterampilan, bakat, dan
minatnya melalui tes yang berguna untuk mengembangkan jiwa inovatif agar
dapat mengikuti perkembangan dunia kewirausahaan.
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3. Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together)
Lembaga pendidikan digunakan sebagai tempat bersosialisasi untuk hidup
bermasyarakat. Siswa dibiasakan hidup bersama agar dapat berkomunikasi,
berinteraksi, bekerja sama dan saling menghargai.
4. Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (Learning to be)
Belajar untuk mengembangkan diri berhubungan dengan bakat, minat,
perkembangan fisik, kejiwaan, pribadi anak dan kondisi lingkungannya.
Berdasarkan beberapa pendapat, kualitas pembelajaran adalah tingkat
pencapaian yang berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta
pengembangan sikap melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan dan
sasarannya.
Menurut Depdiknas (2004:6) indikator kualitas pembelajaran, meliputi:
a. Keterampilan Guru
Keterampilan mengajar dapat menunjang proses pembelajaran agar lebih
bermakna seperti: (1)membangun persepsi sikap positif siswa terhadap belajar
sesuai profesi pendidik; (2) menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan
kedalaman jangkauan substansi keilmuwan; (3) memahami keunikan setiap
siswa dengan segenap kelebihan, kekurangan, kebutuhannya serta memahami
lingkungan keluarga.
b. Aktivitas siswa
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Perilaku siswa tampak dari: (1) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap
belajar; (2) dapat mengintegrasikan dan memperluas pengetahuan, ketrampilan
serta memantapkan sikap.
c. Materi
Pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (1) kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran dan kompetensi yang dikuasai siswa. (2) ada keseimbangan
antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia. (3) materi
pembelajaran sistematis dan kontekstual.
d. Media pembelajaran
Media yang efektif indikatornya: (1) dapat menciptakan pengalaman belajar
yang bermakna; (2) memfasilitasi proses interaksi antar siswa dan guru serta
siswa dan siswa; (3) dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.
e. Iklim pembelajaran
Kondisi yang mendukung, mencakup: (1) suasana kelas yang kondusif yang
mendukung kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan,
bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan; (2) Perwujudan
nilai dan semangat ketauladanan guru.
f. Sistem Pembelajaran
Sistem yang berkualitas tampak dari: (1) sekolah mempunyai ciri khas; (2)
memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan
rencana operasional sekolah; (3) ada semangat perubahan yang tertuang dalam
visi misi sekolah.
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Indikator tersebut saling terkait yang dapat mempengaruhi kualitas
pembelajaran. Dalam penelitian ini, pengkajian ditekankan pada tiga aspek yaitu
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar yang dijelaskan sebagai
berikut:
2.1.3.1 Keterampilan guru
Kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dapat
dilihat dari kemampuannya dalam mengajar. Menurut Slameto (2010:29)
mengajar adalah kompetensi guru untuk menguasai dan terampil mempraktikkan
pengajaraan, sedangkan Mulyasa, (2009:69) keterampilan mengajar merupakan
kompetensi profesional yang cukup kompleks sebagai integrasi dari berbagai
kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh.
Menurut Rusman, (2014:82) keterampilan dasar mengajar guru meliputi:
1. Keterampilan membuka pelajaran
Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk
memulai pembelajaran. Guru menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental
maupun perhatiannya terpusat pada materi yang akan dipelajarinya, sehingga
dapat memberikan efek positif terhadap kegiatan pembelajaran. Komponen
membuka pembelajaran adalah:
a.

Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media
pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi.

b.

Menimbulkan motivasi dan memperhatikan minat siswa.

c.

Memberi

acuan

melalui

berbagai

usaha

seperti

tujuanpembelajaran dan mengajukan beberapa pertanyaan.

mengemukakan
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d.

Memberikan apersepsi.
Indikator keterampilan membuka pelajaran dalam penelitian ini adalah (1)

mengkondisikan kelas; (2) memberikan apersepsi berupa pertanyaan yang bersifat
terbuka; (3) menyampaikan tujuan pembelajaran; (4) membangkitkan motivasi
siswa.
2. Keterampilan bertanya
Dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa perlu ditingkatkan melalui
pemberian pertanyaan agar siswa memperoleh pengetahuan yang dapat
mengembangkan kemampuan berpikir. Guru dituntut mengajukan pertanyaan
yang berkualitas karena dapat menentukan kualitas jawaban siswa. Komponen
keterampilan bertanya meliputi: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan
singkat; (2) pemberian acuan; (3) fokus pertanyaan; (4) pemindahan giliran; (5)
pemberian waktu berpikir; (6) pemberian tuntunan.
Indikator keterampilan bertanya dalam penelitian ini adalah (1) memberikan
pertanyaan yang bersifat terbuka; (2) memberikan kesempatan siswa untuk
bertanya; (3) memberi kesempatan berpikir ; (4).memberi pertanyaan sesuai
giliran.
3. Keterampilan memberi penguatan
Penguatan adalah tanggapan terhadap perilaku tertentu agar apat terulang
kembali. Secara psikologis individu membutuhkan penghargaan atas segala usaha
yang dinilai baik. Komponen ketrampilan memberi penguatan yaitu: (a)
Penguatan verbalberupa kalimat pujian;

(b) penguatan nonverbalberupa
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mimik/gerakan badan; (c) penguatan dengan memberikan kegiatan yang
menyenangkan siswa; dan (d) penguatan berupa tanda atau benda.
Indikator keterampilan memberi penguatan dalam penelitian ini adalah (1)
memberikan pujian; (2) memberikan penguatan dengan segera; (3) memberi
motivasi; (4) mendorong keaktifan siswa.
4. Keterampilan mengadakan variasi
Siswa adalah individu yang unik, heterogen dan memiliki karakteristik yang
berbeda-beda sehingga guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi
dengan

menggunakan

multisumber,

multimodel

dan

multimedia

dalam

pembelajaran untuk mengatasi kejenuhan siswa. Komponen variasi dalam
kegiatan pembelajaran dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
a) variasi gaya mengajar yaitu: (1) variasi suara; (2) pemusatan perhatian; (3)
kesenyapan; (4) kontak pandang; (5) gerakan badan/mimik muka; (6)
perubahan posisi guru; dan (7) selingan humor.
b) variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran yaitu: (1) variasi
alat/bahan yang dilihat (visual aids); (2)variasi alat/bahan yang didengar
(auditif aids); (3) variasi alat/bahan yang diraba dan digerakkan (motorik);
(4)variasi alat/bahan yang didengar, dilihat, dan diraba (audio-visual aids).
c) variasi pola interaksi yaitu: (1) interaksi guru dan murid; (3) guru-muridmurid: ada balikan bagi guru, siswa saling belajar; (4) komunikasi sebagai
transaksi multiarah; (5) melingkar yaitu setiap siswa mendapat giliran
mengemukakan pendapat.

25

Indikator keterampilan mengadakan variasi dalam penelitian ini adalah (1)
menampilkan media sesuai materi; (2) menyampaikan materi secara garis besar
dengan jelas; (3) memberi kesempatan bertanya siswa; (4) memberi kesempatan
siswa mencatat hal penting.
5. Keterampilan menjelaskan
Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang
diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan
yang lain. Tugas utama guru menyampaikan ilmu pengetahuan dengan
menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa secara profesional yang dapat
dibantu dengan penggunaan media dan sumber belajar yang relevan.Komponenkomponen keterampilan menjelaskan meliputi: (1) merencanakan (kegiatan yang
terencana); (2) penyajian secara jelas (3) menngunakan contoh dan ilustrasi; (4)
memberi balikan; (5) memberi tekanan.
Indikator keterampilan menjelaskan dalam penelitian ini adalah (1)
menampilkan media sesuai materi; (2) menyampaikan materi secara garis besar
dengan jelas; (3) memberi kesempatan bertanya siswa; (4) memberi kesempatan
siswa mencatat hal penting.
6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Keterampilan ini merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi sistem
pembelajaran yang dibutuhkan siswa secara berkelompok. Komponen dalam
membimbing kelompok kecil yaitu:
a. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi dengan cara
merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi.
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b. Memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan cara
meminta komentar siswa dan memberikan informasi tambahan agar kelompok
peserta diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas.
c. Menganalisis pandangan siswa.
d. Meningkatkan

urunan

siswa

yaitu

mengajukan

pertanyaan-pertanyaan

menantang, memberikan contoh dengan tepat dan memberikan waktu berpikir.
e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi.
f. Menghindari monopoli pembicaraan dalam diskusi dan menutup diskusi.
Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dalam
penelitian ini adalah (1) membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara
heterogen; (2) berkeliling ke setiap kelompok untuk melihat keaktifan anggota
diskusi; (3) mendorong siswa aktif berdiskusi; (4) mengkondisikan diskusi agar
tertib.
7. Keterampilan mengelola kelas
Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannyabila terjadi
gangguan dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen yang perlu dikuasai
guru dalam membimbing diskusi kelompok, yaitu:
a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi
belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, memberikan
perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas,
menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang, memberikan penguatan.
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b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang
optimal yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang
berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remidial
untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal.
c. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.
Indikator keterampilan mengelola kelas dalam penelitian ini adalah (1)
penghentian tingkah laku siswa yang menyimpang; (2) menjelaskan aturan
permainan dengan bahasa yang mudah dipahami; (3) memberi kesempatan siswa
untuk menjawab pertanyaan; (4) menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif.
8. Keterampilan pembelajaran perseorangan
Pembelajaran individu adalah pembelajaran yang paling humanis untuk
memenuhi kebutuhan dan ketertarikan siswa. Komponen-komponen dalam
mengelola kelas meliputi: (1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan
kondisi belajar yang optimal; (2) pengembalian kondisi belajar yang optimal; (3)
mengkondisikan siswa untuk fokus mengikuti pembelajaran; (4) menegur siswa
yang melakukan tindakan menyimpang. (5) pengelolaan waktu sesuai dengan
rencana.
Indikator keterampilan pembelajaran perseorangan dalam penelitian ini
adalah: (1) mengkondisikan diskusi agar tertib; (2) mengklarifikasi jawaban
siswa; (3) memberikan penguatan; (4) memberikan kesempatan kelompok lain
untuk berpendapat.
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9. Keterampilan menutup pelajaran
Menutup pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk
mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui
tingkat pencapaian oleh siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses
pembelajaran. Komponen keterampilan menutup pelajaran meliputi:
a. Bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan pemebelajaran.
b. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan
c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk remidial, pengayaan,
layanan bimbingan memberikan tugas baik individu maupun elompok.
e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Indikator keterampilan menutup pelajaran dalam penelitian ini adalah (1)
menyimpulkan pembelajaran;

(2)

melakukan refleksi

pembelajaran;

(3)

mengerjakan soal evaluasi; (4) memberikan tindak lanjut.
Berdasarkan uraian tersebut, keterampilan guru dalam pembelajaran
merupakan kemampuan dalam melatih, mengajar, membimbing dan membantu
untuk berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat
mendorong siswa agar lebih aktif dan menciptakan suasana belajar yang kondusif.
Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan indikator keterampilan guru
sebagai instrumen penelitian pembelajaran PKn melalui
berbantuan

media

audiovisualsebagai

berikut:(1)

model Talking Stick
membuka

pelajaran

(keterampilan membuka pelajaran); (2) membimbing siswa mengamati materi
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melalui media audiovisual (keterampilan menjelaskan, bertanya, dan mengadakan
variasi); (3) mengelola kelas dengan permainan Talking Stick(keterampilan
mengelola kelas, mengadakan variasi, memberi penguatan, dan pembelajaran
perseorangan); (4) membimbing diskusi kelompok (keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil); (5) membimbing presentasi hasil diskusi kelompok
(keterampilan pembelajaran perseorangan, membimbing diskusi kelompok kecil
dan memberi penguatan); (6) menutup pembelajaran (keterampilan menutup
pelajaran).
Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran PKn melalui model
Talking Stick berbantuan media audiovisual dapat mempengaruhi aktivitas siswa.
Ketika guru dapat menguasai keterampilan mengajar dengan optimal, maka
aktivitas siswa dapat meningkat.
2.1.3.2 Aktivitas siswa
Aktivitas merupakan prinsip penting dalam interaksi belajar mengajar.
Menurut A’la, (2011:14) aktivitas belajar adalah hubungan timbal balik antara
guru dengan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dituntut agar memiliki
semangat dan dorongan untuk belajar.
Menurut Sardiman, (2011: 99) belajar perlu adanya aktivitas karena
merupakan rangkaian kegiatan meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran, bertanya, mencatat, mendengar, berfikir, membaca dan segala
kegiatan yang dapat menunjang prestasi belajar.
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Paul B. Diedrich dalam Hamalik, (2008:172-173) menggolongkan kegiatan
siswa antara lain:
1. Visual activities, seperti: membaca, memperhatikan gambar demonstrasi,
percobaan, mengamati dan melihat. Visual activities dalam penelitian ini
yaitu (1) memusatkan perhatian pada pelajaran;(2) pandangan fokus
memperhatikan media audiovisual; (3) mengamati dan berusaha
mengingat hal penting; (4) memperhatikan temannya yang sedang
presentasi.
2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya memberi
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan
interupsi.Oral activities dalam penelitian ini yaitu (1) akttif menanggapi
apersepsi dari guru; (2) berani menjawab pertanyaan sesuai giliran; (3)
aktif

berpendapat;

(4)

bekerja

sama

memecahkan

memecahkan

permasalahan.
3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan,
diskusi musik dan pidato. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan (1)
mencatat hal-hal penting; (2) menerima kritikan dan masukan dari anggota
kelompok; (3) memperhatikan temannya yang sedang presentasi; (4)
menerima kritikan dari kelompok lain.
4. Writing activities, seperti: menulis cerita, menyalin, laporan, mengarang,
membuat wawancara, mengerjakan tes, membuat rangkuman dan
memeriksa karangan.Writing activities dalam penelitian ini adalah (1)
mencatat hal penting; (2) bekerja sama memecahkan permasalahan; (3)
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mengerjakan soal evaluasi dengan tenang; (4) mengerjakan soal evaluasi
secara individu.
5. Drawing activities, seperti: menggambar membuat grafik, peta dan
diagram pola. Dalam penelitian ini tidak ada kegiatan drawing activities
karena PKn lebih memfokuskan pembentukan karakter siswa.
6. Motor activities, seperti: melakukan percobaan, membuat konstruksi
model mereparasi, bermain, berkebun dan beternak.Motor activities dalam
penelitian ini adalah (1) tertib sesuai aturan; (2) menutup buku catatan; (3)
berani menjawab pertanyaan sesuai giliran; (4) menjawab pertanyaan
secara individual.
7. Mental activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. Dalam
penelitian ini Mental activities meliputi (1) aktif menanggapi apersepsi
dari guru; (2) mencatat hal-hal penting; (3) mengamati dan berusaha
mengingat hal penting; (4) bekerja sama memecahkan permasalahan.
8. Emotional activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat,

bergairah,

berani,

gugup,

tenang,

dll.Emotional

activitiesdalam penelitian iniadalah (1) tidak membuat gaduh; (2) berani
menjawab pertanyaan sesuai giliran; (3) menjawab pertanyaan secara
individual; (4) mengerjakan soal evaluasi dengan tenang.
Berdasarkan uraian tersebut, aktivitas siswa merupakan segala tindakan
dalam kegiatan belajar yang dapat menunjang terjadinya proses belajar.Kegiatan
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ini menuntut kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran demi tercipta
situasi yang aktif serta mengarah pada peningkatan prestasi belajar.
Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Talking
Stick berbantuan media audiovisual adalah: (1) mempersiapkan diri untuk
menerima pelajaran (emotional activities); (2) menganalisa audiovisual yang
ditampilkan (visual activities); (3) keaktifan siswa dalam permainan Talking Stick
(motor

activities);

(4)keaktifan

dalam

diskusi

(writing

activities).

(5)

mempresentasikan hasil diskusi kelompok (oral activities). (6) mengerjakan soal
evaluasi (mental activities)
Semua aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung
dijadikan pedoman untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat sehingga
didapatkan hasil belajar yang optimal.
2.1.3.3 Hasil Belajar
Tujuan

utama

belajar

adalah

memperoleh

hasil

belajar

yang

diharapkan.Menurut Gearlach dan Ely dalam Rifa’i, (2009:85) hasil belajar
merupakan perubahan perilaku berupa penguasaan konsep yang diperoleh siswa
setelah mengalami kegiatan belajar. Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2012: 5-6)
hasil belajar berupa :
1) Informasi verbal, kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam

bentuk

bahasa, baik lisan maupun tertulis.
2) Keterampilan intelektual, kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang.
3) Strategi kognitif, kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya.
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4) Keterampilan motorik, melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan
dan koordinasisecara otomatis
5) Sikap, kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian
terhadap objek tersebut.
Sedangkan Bloom mengelompokkan tiga ranah yang bertujuan untuk
menguraikan secara spesifik hasil belajar yang diharapkan. Penjabaran dari ketiga
ranah tersebut adalah:
1) Ranah Kognitif
Kemampuan menyatakan kembali konsep dan kemampuan intelektual yang
telah dipelajari. Sebagian besar tujuan instruksional berada dalam ranah kognitif.
Kemudian Bloom membagi ranah kognitif kedalam enam jenjang kemampuan
secara hierarkis, yaitu:
a. Recall of Data (Hafalan/C1)merupakan kemampuan menyatakan kembali
fakta, konsep, prinsip, prosedur atau istilah yang telah dipelajari tanpa harus
memahami atau dapat menggunakannya. Tingkatan ini merupakan tingkatan
yang paling rendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya.
Kemampuan yang dimiliki hanya kemampuan menangkap informasi kemudian
menyatakan kembali informasi tersebut tanpa harus dimengerti.
b. Comprehension (Pemahaman/C2) merupakan salah satu jenjang kemampuan
proses berpikir siswa untuk memahami sesuatu dari beberapa segi.
c. Application (Penerapan/C3) merupakan kemampuan menggunakan prinsip,
teori, hukum, aturan, maupun metode yang dipelajari pada situasi baru atau
pada situasi kongkrit.
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d.

Analysis (Analisis/C4)merupakan kemampuan untuk menganalisa pengetahuan
sesuai komponen dan memahami hubungan diantara bagian yang satu dengan
yang lain.

e. Synthesis (Sintesis/C5) merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan
bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu sehingga
menjadi pola yang berkaitan secara logis.
f. Evaluation (Evaluasi/C6)merupakan kemampuan untuk membuat penilaian
terhadap suatu situasi, nilai atau ide. Kemampuan ini merupakan kemampuan
tertinggi dari kemampuan lainnya.
Indikator hasil belajar dalam pembelajaran PKn melalui model Talking Stick
berbantuan media audiovisual adalah:
a. Ranah Kognitif
1. Menjelaskan pengertian globalisasi (C1)
2. Mengidentikasi penyebab globalisasi (C2)
3. Mengemukakan manfaat globalisasi (C3)
4. Menjelaskan pengaruh globalisasi (C1)
5. Mengidentifikasi dampak positif pengaruh globalisasi (C2)
6. Mengemukakan dampak negatif pengaruh globalisasi (C3)
7. Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia (C1)
8. Menjelaskan keuntungan misi kebudayaan internasional (C2)
9. Mengemukakan contoh budaya misi kebudayaan internasional (C3)
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2) Ranah Afektif
Menurut Kurinasih, (2014:67:72) sikap merupakan sebuah ekspresi dari
nilai- nilai yang dimiliki seseorang. Ranah ini berkenaan dengan sikap (attitude),
apresiasi (appreciation) dan motivasi (motivation) siswa dalam kegiatan belajar
mengajar meliputi:
a. Receiving (Penerimaan) merupakan tingkat afektif yang terendah, meliputi
penerimaan secara pasif terhadap suatu masalah, situasi, gejala, nilai dan
keyakinan.
b. Responding (Jawaban) merupakan bagian afektif yang meliputi keinginan dan
kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai
yang dianut masyarakat.
c. Valuing (Penilaian) mengacu pada nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau
stimulus tertentu. Reaksi-reaksi yang dapat muncul seperti menerima, menolak
atau tidak menghiraukan.
d. Organization (Organisasi) meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi satu
sistem nilai. Sikap-sikap yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan
konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal
e. Characterization (Karakteristik)merupakan keterpaduan semua sistem nilai
yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan
tingkah lakunya.
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Indikator hasil belajar ranah afektifdalam pembelajaran PKn melalui model
Talking Stick berbantuan media audiovisual adalah:
1. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas
dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya terhadap diri sendiri,
masyarakat, negara dan Tuhan YME. Indikatornya meliputi melaksanakan
tugas individu, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, tidak
menyalahkan orang lain, dan menepati janji.
2. Percaya diri, upaya untuk meningkatkan keberanian mental pada siswa
sehingga dapat aktif mengeluarkan pendapat. Indikatornya meliputi
berpendapat atau melakukan tindakan tanpa ragu-ragu, mapu membuat
keputusan dengan cepat, tidak mudah putus asa berani persentasi, berani
berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan.
3. Displin, upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu dalam
mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap tata tertib berdasarkan
kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Indikatornya meliputi datang
tepat waktu, patuh pada aturan, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti
kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar.
4. Kerjasama, tindakan menghindari sifat egoistis dalam diri individu.
Indikatornya meliputi terlibat aktif berdiskusi, melakukan tugas sesuai
kesepakatan, membantu orang lain tanpa mengharap imbalan, aktif dalam
kerja kelompok.
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3) Ranah Psikomotorik
Ranah

psikomotorik

berkaitan

dengan

kemampuan

fisik

seperti

keterampilan motorik, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. Kategori jenis
perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Simpson dalam Rifa’i, (2009: 89)
adalah
a. Persepsi (Perception), mengadakan pembedaan rangsangan antara ciri-ciri
fisik yang khas dengan tepat.
b. Kesiapan (Set), menempatkan dirinya dalam keadaan akan memulai
rangkaian gerakan.
c.

Gerakan terbimbing (Guided Response), melakukan suatu rangkaian
gerak-gerik sesuai dengan contoh yang diberikan (imitasi).

d.

Gerakan yang terbiasa (Mechanism Response), melakukan suatu rangkaian
gerak dengan lancar karena sudah dilatih tanpa memperhatikan contoh.

e. Gerakan kompleks (Complex Response), melaksanakan suatu ketrampilan

yang terdiri atas beberapa komponen, dengan lancar, tepat dan efisien
f.

Penyesuaian

pola

perakan (Adaptation),

mengadakan

perubahan

menyesuaikan pola gerak-gerik dengan persyaratan khusus yang berlaku.
g. Kreativitas

(Creativity),

melahirkan pola gerak-gerik

yang baru,

seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri.
Indikator hasil belajar ranah psikomotorik dalam pembelajaran PKn melalui
model Talking Stick berbantuan media audiovisual dilihat dari kinerja siswa dalam
diskusi kelompok meliputi:
1. Mematuhi perintah guru dalam pembentukan kelompok.
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2. Penyelesian masalah.
3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
Berdasarkan uraian tersebut, hasil belajar adalah suatu tujuan dalam
pembelajaran mencakup beberapa aspek yang diperoleh setelah melakukan
aktivitas belajar sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Aspek-aspek tersebut
yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek ini sifatnya
komprehensif dan tidak terpisah satu sama lain.
Indikator pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran
PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual tersebut harus
dipenuhi agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
2.1.4 Hakikat PKn
2.1.4.1 Pengertian PKn
Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi, PKn
adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan karakter yang dapat
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945.
Menurut Depdiknas (2007) PKn merupakan mata pelajaran yang
mengusung pendidikan nilai moral bersifat multidimensional meliputi:
a. Materi PKn adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD 45 beserta
dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia.
b. Sasaran belajar akhir PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam
perilaku nyata kehidupan sehari-hari.
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c. Proses pembelajarannya menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial
dari siswa dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dimengerti (bersifat
kognitif) tetapi dihayati (bersifat afektif) dan dilaksanakan (bersifat perilaku).
Sesuai pendapat Taniredja, (2013:1-2) pendidikan PKn merupakan usaha
untuk membekali siswa dengan pengetahuan kemampuan dasar bersosialisasi dan
bela negara menjadi warga negara yang dibanggakan.
Dalam Winataputra dkk, (2007:1.10) Pkn sebagai satu bidang yang multidisipliner dan multi-dimensional yang bersifat terpadu memuat nilai, moral dan
budi pekerti berkaitan dengan warga negara. Pembelajaran PKn dapat membekali
siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta
pengalaman

praktis

agar

memiliki

kompetensi

dan

efektivitas

dalam

berpartisipasi.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, PKn merupakan mata pelajaran
yang berkaitan erat dengan sikap afektif sebagai pendidikan awal bela negara,
nilai moral, ideologi pancasila dan UUD 1945, naturalisasi, untuk membentuk
karakter warga negara yang utuh. PKn merupakan mata pelajaran yang penting
karena sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter.
2.1.4.2 Tujuan Pkn
Setiap usaha pendidikan selalu memiliki tujuan tertentu yang hendak
dicapai. Tujuan ini harus jelas, tegas, dan terarah, sehingga pendidik dapat
menentukan usaha yang akan dilakukannya dan bahan pelajaran yang tepat yang
akan diberikan kepada anak didiknya. Kegiatan pembelajaran melalui PKn dapat
mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Winataputra dkk, (2007:1.21) tujuan
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Pkn adalah partisipasi penuh tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga
negara yang taat pada nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional indonesia.
Berdasarkan Permendiknas, No. 22 tahun 2006 tentang standar isi, tujuan
PKn meliputi:
a. Berpikir secara kritis dan rasional dalam menghadapi isu kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain.
d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan memanfaatkan ilmu teknologi.
Tujuan pembelajaran Pkn menurut Mulyasa (2007) dalam Ruminiati,
(2007:1-26) untuk menjadikan siswa:
1) mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan
hidup maupun isu kewarganegaraan.
2) mau berpartispisai dalam segala bidang secra aktif dan bertanggung jawab.
3) berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu berinteraksi
mengikuti perkembangan IPTEK
Berdasarkan uraian tersebut, PKn bertujuan untuk menjadikan warga negara
yang sadar hak dan kewajiban sehingga diharapkan dapat menjadi manusia
seutuhnya yang terampil cerdas, bertanggung jawab dan mampu mengikuti
perkembangan IPTEK. PKn sebagai suatu mata pelajaran yang memfokuskan
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pembentukan karakter memiliki muatan materi yang terangkum dalam ruang
lingkup pembelajarannya.
2.1.4.3 Ruang lingkup PKn
PKn memiliki klasifikasi materi yang dirangkum dalam ruang lingkup
pembelajaran. Ruang lingkup materi PKn sesuai Permendiknas No. 22 Tahun
2006 tentang standar isi, meliputi:
a.

Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan,
cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda,
keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap
NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan.

b.

Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata
tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan
daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem
hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

c.

Hak asasi manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban
anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAM.

d.

Kebutuhan warga negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai
warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri , persamaan
kedudukan warga negara.
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e.

Konstitusi negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan
dasar negara dengan konstitusi.

f.

Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemda
dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik,
budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers
dalam masyarakat demokrasi.

g.

Pancasila, meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilainilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi
terbuka.

h.

Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan
organisasi internasional, mengevaluasi globalisasi.
Sumber materi yang tercakup pada ruang lingkup PKn berasal dari segala

aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat sehingga disesuaikan dengan
tingkat usia anak.
2.1.4.4 Pembelajaran PKn di SD
PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan
intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan
efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan bekal
pengetahuan materi dan model pembelajaran agar siswa menjadi warga negara
yang demokratis. PKn dapat memperkaya wawasan dan membentuk kepribadian
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warga negara yang baik. Materi PKn mengandung fakta dan peristiwa sehari-hari
yang sangat dekat dengan kehidupan praktis siswa. Namun dalam kenyataannya
di SD, masih terdapat permasalahan pada pembelajaran PKn yang menyebabkan
hasil belajar siswa rendah sepertimodel yang digunakan kurang inovatifdan media
kurang kreatif sehingga kurang mendorong keaktifkan siswa.
Pembelajaran PKn sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang
bervariasi, seperti menyajikan model pembelajaran kooperatif. Penerapan
pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang memungkinkan anak
mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap,
dan pemahaman dengan penekanan belajar sambil bekerja, sementara guru
menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan
lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat Pkn di SD harus
disesuaikan dengan tingkat usia anak. Anak usia SD biasanya berusia sekitar 7-12
yang masih berada dalam tahapan berpikir konkret, sehingga dalam mengajarkan
pelajaran PKn harus menggunakan model yang inovatif agar siswa dapat
memahami materi yang diajarkan dengan mudah.
Pembelajaran PKn di SD belum sesuai tujuan yang diharapkan, sehingga
guru perlu memperbaiki kualitas pembelajaran dengan menerapkan pendekatan,
model dan media yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dengan demikian
kualitas pembelajaran PKn juga dapat meningkat.
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2.1.5 Pendekatan Saintifik
Proses pembelajaran

dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu

dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan
dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang
suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan
dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.
Pendekatan saintifik menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (2013:7) meliputi:
1. Mengamati
Langkah ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran yang
memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata,
peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya.
2. Menanya
Guru yang profesional dapat menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan
mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Ketika guru
bertanya, artinya dia membimbing atau memandu siswa belajar dengan baik.
Ketika guru menjawab pertanyaan siswa, artinya dia mendorong siswa menjadi
penyimak dan pembelajar yang baik.
3. Menalar
Istilah “menalar” menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan
pelaku aktif. Aktivitas menalar dalam konteks ini merujuk pada kemampuan
mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk
kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer
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peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan
peristiwa lain. Pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berinteraksi
dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.
4. Mencoba
Siswa harus mencoba untuk memperoleh hasil belajar yang nyata dan
otentik yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar,
yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
5. Membentuk jejaring
Pada pembelajaran kolaboratif siswa harus lebih aktif sedangkan guru hanya
berfungsi sebagai manajer belajar.
Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran PKn menggunakan pendekatan
saintifik

diharapkan

dapat

mempersiapkan

siswa

mengatasi

berbagai

permasalahan yang terjadi di masa depan dengan mempelajari berbagai materi
yang ada pada pembelajara PKn. Penerapan pendekatan saintifik melalui model
Talking Stick berbantuan media audiovisual pada pembelajaran Pkn meliputi
kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Hasil
evaluasi belajar siswa dapat optimal, jika dalam pembelajaran guru menggunakan
model inovatif yang dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dalam
pembelajaran, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif.
2.1.6 Model Pembelajaran
2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif
Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan sejumlah
siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.
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Menurut Hamdani (2011:30) model pembelajaran

kooperatif adalah

rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan
yang dirumuskan.Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota
kelompoknya harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami
materi pelajaran.
Selanjutnya menurut Karli dan Yuliariatiningsih, (2011:165) model
pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan
pada sikap atau perilaku membantu sesama dalam struktur kerjasama yang teratur
dalam kelompok terdiri atas dua orang atau lebih. Keberhasilan kerja sangat
dipengaruhi keterlibatan setiap anggota kelompok itu sendiri.
Menurut Suprijono, (2012:54) menyatakan pembelajaran kooperatif adalah
konsep yang luas meliputi semua jenis kerja kelompok baik yang dipimpin oleh
guru maupun yang diarahkan oleh guru.
Penerapan pembelajaran kooperatif didukung penelitian Bobbette M.
Morgan (2012) berjudul “Teaching Cooperative Learning with Children’s
Literature” pembelajaran kooperatif sebagai suatu model yang dapat digunakan
guru untukmeningkatkan kreatifitas anakdan memperkuat keterampilan sosial
bekerja sama. Pembelajaran kooperatif mengajarkan anak-anak untuk bekerja
sama karena semua keterampilan sosial dapat diajarkan.
Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran kooperatif adalah model
pembelajaran yang mengutamakan pembentukan kelompok yang bertujuan untuk
menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif dengan melakukan sosialisasi
internal dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan tugas bersama dalam
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kelompok. Model pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam penelitian ini
adalah model Talking Stick.
2.1.6.2 Model Pembelajaran Talking Stick
Model pembelajarandigunakan untuk

mewujudkan kegiatan belajar

mengajar yang efektif sehingga permasalahan yang ditemukan guru dalam
pembelajaran dapat dipecahkan. Talking stick termasuk salah satu model
pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif
dalam mencapai tujuan. Siswa bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan
berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
dihadapkan pada mereka dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator.
Menurut

Suprijono,

(2012:109)

Talking

Stick

merupakan

model

pembelajaran kelompok dengan bantuan tongkat. Langkah-langkah dalam
penerapanTalking Stickadalah:
1. Penjelasan guru tentang materi pokok yang akan dipelajari
2. Siswa membaca dan mempelajari materi
3. Guru meminta siswa menutup buku catatan kemudian mengambil tongkat
dan memberikan pada salah satu siswa
4. Siswa yang menerima tongkat diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru
5. Refleksi
6. Merumuskan kesimpulan
Menurut Huda, (2013:225) model Talking Stick bermanfaat karena mampu
menguji kesiapan siswa untuk fokus berkonsentrasi dalam situasi apapun, melatih
keterampilan dalam membaca dan memahami materi pelajaran dengan cepat dan
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tepat sehingga siswa tidak pasif dalam pembelajaran. Kemudian dalam Suprijono,
(2012:109) menyatakan pembelajaran dengan model Talking Stick mendorong
siswa untuk berani mengemukakan pendapat.
Penggunaan model ini diharapkan dapat mendorong keaktifan siswa untuk
berpendapat

dan

meningkatkan

minat

belajar

siswa

sehingga

kualitas

pembelajaran PKn dapat meningkat. Model Talking Stick lebih efektif jika
didukung dengan penggunaan media pembelajaran yang sesuai. Peneliti
menggunakan media audiovisual untuk menunjang pembelajaran PKn agar
penyajian materi kepada siswa lebih optimal.
2.1.7 Media pembelajaran
2.1.7.1 Pengertian Media Pembelajaran
Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran memerlukan
perencanaan yang baik karena digunakan sebagai komponen sumber belajar atau
wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan yang dapat
merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Hamdani,
(2011:243) media meliputi alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi
materi pengajaran yang terdiri dari buku tape, kaset video, gambar, slide, grafik,
komputer, dll.
Menurut Arsyad, (2014:2-3) media adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya
dan tujuanpembelajaran di sekolah pada khususnya.
Sedangkan Daryanto, (2012:4) menyatakan media pembelajaran merupakan
sarana perantara dalam proses pembelajaran. Media harus bermanfaat untuk:
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1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik
2) Mengatasi keterbatasan ruang waktu, tenaga, dan daya indra
3) Merangsang gairah belajar
4) Memungkinkan siswa mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual
auditori dan kinestetiknya
5) Menimbulkan persepsi yang sama
6) Mengandung lima komponen yakni guru, bahan pembelajaran, media
pembelajaran, siswa, dan tujuan pembelajaran.
Arsyad (2014:13) menjelaskan bahwa salah satu gambaran yang menjadi
landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalahDale’s Cone of
Experience (Kerucut Pengalaman Dale). Menurut Edgar Dale dalam Kerucut
Pengalaman Dale (Dale’s Cone Experience), pembelajaran membutuhkan media
seperti buku teks, audiovisual dan bahan belajar.
Kerucut Pengalaman Dale

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale
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Sesuai gambar 2.1 jika penggunaan media pembelajaran lebih konkrit atau
pengalaman langsung maka pesan (informasi) pada proses pembelajaran yang
disampaikan guru kepada siswa akan tersampaikan dengan baik. Akan tetapi,
sebaliknya jika penggunaan media pembelajaran semakin abstrak maka pesan
(informasi) akan sulit untuk diterima siswa dengan kata lain siswa menghadapi
kesulitan dalam memahami dan mencerna apa yang disampaikan oleh guru.
Berdasarkan penelitian oleh Elizabeth R. Peterson (2007) berjudul “How to
Get Focus Groups Talking: New Ideas That Will Stick” menguraikan cara yang
inovatif menggunakan media untuk berbicara dalam kelompok diskusi. Fasilitator
merangsang keaktifan diskusi melalui kemampuan berbicara dan membantu
mendorong keberanian untuk bersikap percaya diri. Ia menjelaskan bagaimana
cara memfokuskan kelompok diskusi sehingga menghasilkan informasi,
memeriksa pemahaman kelompok dan jenis ide.
Berdasarkan pendapat tersebut, media pembelajaran adalah sarana yang
digunakan dalam pembelajaran yang bermanfaat dapat membangkitkan motivasi
siswa untuk belajar, membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian
informasi, meningkatkan pemahaman siswa tehadap materi pelajaran, dan
penyajian informasi (materi pelajaran) menjadi lebih jelas dan menarik perhatian
siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media audiovisual sebagai
pendukung penerapan model Talking Stick.
2.1 7.2 Media Audiovisual
Media sebagai sarana penyampaian pesan yang kreatif untuk menarik minat
siswa dalam mengikuti pembelajaran.Menurut Sukiman, (2011:249)media
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audiovisual adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera
pendengaran dan penglihatan. Dalam Hamdani, (2011:249) media audiovisual
merupakan kombinasi audio dan visual atau media pandang-dengar.Audiovisual
akan menjadikan penyajian bahan ajar semakin lengkap dan optimal. Selain itu,
media ini dapat menggantikan peran dan tugas guru sebagai fasilitator belajar.
Asyhar, (2012:185) mendukung pembuatan bahan ajar audiovisual berbasis
multimedia yaitu gabungan dari berbagai unsur media seperti teks, gambar,
animasi,

dan

video

mampu

meningkatkan

hasil

belajar.

Media

audiovisualmenampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) secra
bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi yang terbagi
menjadi dua macam, yakni: (1) audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun
unsur gambar bersal dari satu sumber seperti video kaset; (2) audiovisual tidak
murni yaitu unsur suara dan unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda
seperti film yang unsur gambarnya dari slide proyektor dan unsur suara berasal
dari tape recorder.
Sependapat

dengan Hamdani (2011:245) audiovisual yaitu media yang

mengandung unsur suara dan gambar yang dapat dilihat.Pembelajaran melalui
audiovisual bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti
mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar.
Sesuai Arsyad, (2014:32-33) pembelajaran melalui audiovisual adalah
produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan
pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung pada pemahaman kata atau simbol
yang serupa.
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Ciri-ciri media audiovisual sebagai berikul:
a. Bersifat linier
b. Menyajikan visual yang dinamis
c. Digunakan berdasarkan cara yang telah ditetapkan sebelumnya
d. Merupakan representasi fisik dari gagasan riil atau abstrak
e. Dikembangkan berdasarkan prinsip psikologis behavioristik dan kognitif
Sebagai

media,

audiovisual

mempunyai

langkah-langkah

(Arsyad,

2014:143) sebagai berikut:
a. Mempersiapkan diri, guru merencanakan dan mempersiapkan diri sebelum
penyajian materi dengan menentukan hal-hal yang dapat digunakan untuk
membangkitkan minat, perhatian, motivasi dan pemahaman siswa.
b. Membangkitkan kesiapan siswa, gurumengarahkan agar siswa memiliki
kesiapan fokus dalam pembelajaran.
c. Mendengarkan materi audiovisual, siswa dituntun untuk mendengarkan dan
melihat dengan tenang, pusatkan perhatian pada materi dan menghubungkan
pertanyaan dengan materi yag telah dipelajari.
d. Diskusi membahas materi program audiovisual, setelah mendengarkan materi,
diskusi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berdifat terbuka.
e. Menindaklanjuti program, evaluasi dari apa yang telah di dengar dan dilihat
oleh siswa berdasarkan pemahamannya sendiri.
Kelebihan audiovisual adalah:
a. Murah dan terjangkau;
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b.

Tersedia materi audovisual yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan
tingkat kemampuan siswa;

c.

Dapat digunakan d tempat yang tidak terjangkau listrik dan mudah dibawa
kemana-mana seperti: tape recorder;

d. Menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak;
e.

Mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah
didengar;

f.

Mengatur dan mempersiapkan diskusi dengan mengungkapkan pendapat para
ahliyang berada jauh dari lokasi;

g. Menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa;
h.

Menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar
mengenai suatu pokok bahasan atau masalah.
Kemudian Arsyad (dalam Sukiman, 2012:188-189) kelebihan media

audiovisual sebagai berikut:
1) Melengkapi pengalaman dasar siswa ketika mereka membaca, berdiskusi dan
berpraktik
2) Menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara
berulang-ulang
3) Mendorong dan meningkatkan motivasi, menanamkan sikap dan segi-segi
efektif lainnya
4) Mengandung nilai-nilai positif yang dapat merangsang pemikiran siswa
5) Mengilustrasikan peristiwa membahayakan
6) Dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok
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yang heterogen, maupun perorangan.
7) Mengefektifkan waktu.
Selain mempunyai kelebihan, media audiovisual juga mempunyai beberapa
kelemahan, yaitu:
a. Membutuhkan waktu yang lama agar menarik.
b. Tidak dapat ditampilkan jika tidak ada aliran listrik.
c. Gambar atau video yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan
pembelajaran.
Penggunaan media audiovisual yang efektif, perlu persiapan pembuatan
media yang menarik sesuai dengan materi yang akan dipelajari sehingga
diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa.
2.1.8

Langkah-langkah pembelajaran PKn menggunakan pendekatan
saintifik melalui model Talking Stick berbantuan media audivisual
Langkah-langkah penerapan pendekatan saintifikmodel Talking Stick

berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran PKn adalah:
1. Guru membuka pelajaran.
2. Siswa menanggapi apersepsi berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi
pelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
3. Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan materi yang dipelajari.
(eksplorasi, menanya)
4. Guru menyampaikan materi secara garis besar melalui audiovisual. (elaborasi,
mengamati, menanya)
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5. Siswa mempelajari materi yang dipelajari kemudian menutup buku catatan
(elaborasi, mengamati)
6. Siswa menerima tongkat dan menggulirkan pada teman lain. (elaborasi)
7. Siswa menjawab pertanyaan sesuai giliran. (elaborasi, menalar)
8. Guru memberikan permasalahan pada siswa. (elaborasi, menanya)
9. Siswa berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan
guru. (elaborasi, menalar, mencoba, membuat jejaring)
10. Guru membimbing siswa mempresentasikan

hasil diskusi kelompok.

(konfirmasi, mengkomunikasikan)
11. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum
dimengerti. (konfirmasi, menanya)
12. Siswa yang aktif selama pembelajaran mendapatkan reward dari guru.
(konfirmasi)
13. Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah
berlangsung.
14. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari
15. Siswa mengerjakan evaluasi
16. Guru menutup pelajaran
Langkah-langkah pembelajaran tersebut, selain disusun berdasarkan teori
yang dirumuskan beberapa ahli dalam kajian teori yang telah dijelaskan, juga
mengacu pada sumber lain yaitu berupa penelitian yang memiliki hubungan
dengan penelitian yang dilakukan.
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2.2 Kajian Empiris
Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang hasilhasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sesuai dengan substansi
yang diteliti. Penelitian yang relevan dengan model Talking Stick berbantuan
media audiovisual adalah:
Penelitian oleh Suryati H. Lumeling (2014) berjudul “Peningkatan hasil
belajar PKn dengan menggunakan model pembelajaran Talking Stick pada siswa
kelas III SD YPK Sion Nabire”. Hasil dalam penelitian ini, siklus I dari 28 siswa
yang sudah mencapai KKM hanya 13 siswa (46%) sedangkan siklus ke II dari 28
siswa yang sudah mencapai KKM adalah 26 siswa (86%) . Berdasarkan data,
disimpulkan penerapan model pembelajaran Talking stick dapat meningkatkan
hasil belajar PKN.
Penelitian Berlian Juni Rosmawati (2014) berjudul “Pengaruh strategi
pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar PKn”. Hasil penelitian
diperoleh siswa yang diajar dengan model Talking Stick memperoleh hasil belajar
PKn lebih tinggi dibandingkan dengan ekspositori dan siswa yang memiliki gaya
belajar kinestetik memperoleh hasil belajar PKn yang lebih tinggi dibandingkan
dengan gaya belajar auditori.
Penelitian yang dilakukan Lori Kupczynski (2012) berjudul “Cooperative
learning in distance learning a mixed methods study” membuktikan pembelajaran
kooperatif telah menjadi sarana yang inovatif. Penelitian dilakukan dengan
membandingkan efektivitas strategi pembelajaran kooperatif secara online dalam
diskusi dengan tradisional. Hasil kuantitatif mengungkapkan tidak ada perbedaan
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yang signifikan pada keberhasilan siswa antara pembelajaran kooperatif

dan

format tradisional. Data kualitatif menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok
pembelajaran kooperatif menemukan manfaat belajar lebih dari kelompok
tradisional. Studi ini menguntungkan guru dan siswa untuk meningkatkan
pengajaran dan pembelajaran praktek dalam kelas.
Penelitian oleh Armita Jayanti (2014) tentang pengaruh media audiovisual
terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V Sd gugus iv Kediri, Tabanan. Hasil
analisis data menunjukkan (thitung = 10,69 > ttabel= 2,00) berdasarkan taraf
signifikansi 5% dan dk = 73 (n1 +n2-2). Berdasarkan uji normalitas dan
homogenitas data nilai gain skor ternormalisasi (Normalized Gain Score) PKn
siswa kelas V dari kedua kelompok tersebut diperoleh data kedua kelompok
normal dan homogen. Didukung oleh adanya perbedaan nilai rata-rata kedua
kelas, yaitu kelas eksperimen = 0,20 > = 0,09 kelas kontrol. Berdasarkan hasil
uji-t didukung oleh perbedaan nilai rata-rata kedua kelas dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh penerapan media audiovisual terhadap hasil belajar
PKn siswa kelas V SD Gugus IV Kediri.
Penelitian yang dilakukan oleh Rai Ariwitari (2014) tentang pengaruh media
audiovisual

terhadap

hasil

Tampaksiring,menunjukkan Nilai

belajar
thitung

Pkn
(4,66)

kelas

V

SD

Gugus

1

dengan taraf signifikan 5%

diperoleh ttab (2,000) karena thit lebih besar dari ttab maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Nilai rata-rata hasil belajar PKn yang dicapai kelompok siswa yang
mengikuti pembelajaran media audiovisual (79,00) lebih dari nilai rata-rata siswa
yang dicapai kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional (72,00).
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media audiovisual berpengaruh
terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SD Gugus 1 Tampaksiring.
Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut, dengan menerapkan
model pembelajaran Talking Stick berbantuan media audiovisual sudah berhasil
meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, aktivitas dan antusias siswa semakin
meningkat sehingga dapat mendukung penelitian yang berjudul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model Talking Stick Berbantuan Media
Audiovisualpada Siswa Kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang”.

2.3 Kerangka Berpikir
Data awal hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan tim
kolaborasi menunjukkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya
hasil belajar PKn pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang.
Permasalahan pada pembelajaran yaitu guru kurang mendorong siswa aktif berani
berpendapat sehingga keterampilan berbiacara siswa kurang terlatih dan
cenderung pasif/diam. Selain itu, banyaknya siswa yang belum mencapai KKM
dikarenakan PKn mencakup muatan materi yang luas sehingga menuntut siswa
untuk lebih aktif belajar sendiri agar dapat menguasai materi dan menerapkan
ilmu dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penggunaanmedia kurang optimal
karena tidak mendukung keaktifan dan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran
sehingga menyebabkan siswa kurang antusias yang mengakibatkan hasil belajar
siswa rendah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah
tersebut dengan melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual pada
pembelajaran PKn kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang.
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Adapun skema kerangka berpikir sebagai berikut:

Kondisi Awal

a. Faktor guru
1) Kurang mendorong siswa agar aktif dalam pembelajaran
2) Kurang melatih siswa berani berpendapat
3) Penggunaan media kurang menarik
b. Faktor siswa
1) Cenderung pasif dan diam
2) Kurang percaya diri untuk aktif berpendapat
3) Minat belajar rendah
c. Faktor KBM
Hasil belajar siswa rendah ditunjukkan dari 23 siswa, 7 siswa (30%)
mendapat nilai di atas KKM sedangkan sebanyak 16 siswa (70%)
nilainya dibawah KKM

Langkah-langkah pembelajaran PKn melalui model Talking Stick

Tindakan

Kondisi akhir

berbantuan media audiovisual adalah:
1. Guru membuka pelajaran
2. Siswa menanggapi apersepsi berupa pertanyaan yang berkaitan dengan
materi pelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai
3. Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan materi yang
dipelajari.
4. Guru menyampaikan materi secara garis besar melalui audiovisual.
5. Siswa mempelajari materi yang dipelajari kemudian menutup buku
catatan
6. Siswa menerima tongkat dan menggulirkan pada teman lain.
7. Siswa menjawab pertanyaan sesuai giliran.
8. Guru memberikan permasalahan pada siswa.
9. Siswa berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang
diberikan guru.
10.Guru membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
11.Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum
dimengerti.
12.Siswa yang aktif selama pembelajaran mendapatkan reward dari guru.
13.Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang
telah berlangsung.
14.Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah
dipelajari
15.Siswa mengerjakan evaluasi
16.Guru menutup pelajaran

Keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada
pembelajaran PKn meningkat dengan KKM 68

Bagan 2.1 Kerangka berpikir
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2.4 Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah model Talking stick
berbatuan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar pada pembelajaran PKn siswa kelas IV SDN
Mangkangkulon 02 Kota Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan tiga siklus dan terdiri dari satu kali pertemuan
pada setiap siklusnya dengan alokasi waktu 2x35 menit. Menurut Arikunto,
(2008:16) dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahap penting yaitu
perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing),
refleksi (reflecting).
Adapun tahapan tersebut dapat digambarkan pada skema berikut:

(Arikunto dkk, 2010:16)
Bagan 3.1 Tahapan PTK
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Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:
3.1.1 Perencanaan
Pada tahap perencanaan, peneliti menentukan titik fokus peristiwa yang
perlu mendapatkan perhatian khusus, kemudian membuat instrumen pengamatan
untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi (Arikunto, 2008:18). Hal-hal
yang dilakukan dalam perencanaan tindakan antara lain: (1) membuat skenario
pembelajaran; (2) membuat jadwal kunjungan kelas; (3) mempersiapkan bahanbahan yang diperlukan, kegiatan monitoring, perangkat tes awal, dan membuat
catatan awal; (4) membuat alat bantu mengajar (Aqib, 2011:34).
Dalam tahap perencanaan ini meliputi:
a. Mengidentifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran
dan menetapkan indikator bersama tim kolaborasi.
b. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario
pembelajaran melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual
c. Menyiapkan media audiovisual dan alat penunjang berupa laptop, LCD dan
pengeras suara.
d. Menyiapkan alat evaluasi dan lembar kerja siswa.
e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas

siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrumen

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar
pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi.
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3.1.1 Pelaksanaan Tindakan
Tahap ini merupakan implementasi (pelaksanaan) dari semua rencana yang
telah dibuat dan merupakan realisasi dari segala teori pendidikan dan teknik
mengajar yang telah disiapkan sebelumnya (Trianto 2011: 36). Arikunto dkk,
(2008:18) menegaskan pada pelaksanaan tindakan, guru harus menaati hal yang
telah dirumuskan dalam rancangan.
Pelaksanaan tindakan ini dilakukan secara bersiklus sampai indikator
keberhasilan tercapai. Setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Siklus pertama
dilaksanakan pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media
audiovisual. Jika ternyata tindakan perbaikan pada siklus pertama kurang berhasil
menjawab permasalahan pembelajaran maka ada siklus selanjutnya yang dapat
memperbaiki siklus sebelumnya sampai indikator keberhasilan tercapai.
3.1.2 Observasi
Observasi merupakan tahap ketiga dalam penelitian tindakan kelas.
Kegiatan observasi tidak dapat terlepas dari pelaksanaan karena mengamati proses
yang dilakukan guru dan siswa. Observasi adalah kegiatan pengamatan
(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai
sasaran (Arikunto dkk, 2010:127).
Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang pelaksanaan tindakan
dan rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap proses dan hasil
instruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan yang
dikembangkan oleh peneliti.
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Peneliti

berkolaborasi

dengan

guru

pengamat

untuk

mengamati

keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan instrumen yang telah
disediakan. Kolaborasi dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan
refleksi.
3.1.4 Refleksi
Refleksi merupakan kegiatan akhir dalam siklus PTK. Menurut Arikunto
dkk (2010:19) refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang
telah dilakukan. Kegiatan refleksi dilakukan ketika peneliti sudah selesai
melakukan

tindakan,

kemudian

bersama

tim

kolaborasi

mendiskusikan

implementasi rancangan tindakan.
Dalam proses refleksi, segala pengalaman, pengetahuan, dan teori
instruksional yang dikuasai, menjadi bahan pertimbangan sehingga dapat ditarik
suatu kesimpulan yang sahih. Refleksi memegang peran yang sangat penting
dalam menentukan keberhasilan PTK.
Peneliti mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas
siswa dan ketercapaian indikator kemudian merefleksi kekurangan, kelebihan dan
membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus satu. Kemudian peneliti
bersama tim kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya
yang mengacu pada siklus sebelumnya. Kekurangan yang ditemui pada siklus
sebelumnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan tindakan
pada siklus selanjutnya. Dengan demikian, siklus selanjutnya dapat memperbaiki
siklus sebelumnya sehingga indikator keberhasilan dapat tercapai. Jadi, refleksi
akan menentukan penelitian tersebut berhenti atau berlamjut.
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3.2 Siklus Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan seacara bersiklus sampai indikator keberhasilan
tercapai. Peneliti merencanakan 3 siklus masing-masing siklus terdiri dari 1
pertemuan. Satu siklus terdapat empat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu (a)
perencanaan; (b) tindakan; (c) pengamatan dan (d) refleksi. Tahapan siklus:
3.2.1 Siklus I
3.2.1.1 Perencanaan
a. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indikator
bersama tim kolaborasi. Standar Kompetensi: 4.Menunjukkan sikap terhadap
globalisasi di lingkungannya. Kompetensi Dasar: 4.1Memberikan contoh
sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. Pokok bahasan pada
pembelajaran siklus I adalah globalisasi dengan indikator: 1) menunjukkan
pengaruh globalisasi; 2) mengidentifikasi dampak positif

globalisasi; 3)

mengemukakan dampak negatif globalisasi.
b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan serta merancang
skenario pembelajaran melalui model Talking Stick berbantuan media
audiovisual.
c. Menyiapkan media audiovisual berisi materi pengertian, ciri perkembangan
dan manfaat globalisasi.
d. Menyiapkan alat evaluasi dan lembar kerja siswa.
e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa serta catatan lapangan.
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
1) Siswa mengkondisikan diri untuk menerima pelajaran.
2) Guru memberikan apersepsi “Anak-anak, coba sebutkan benda apa saja yang
terdapat di dalam kelas?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4) Guru memberikan motivasi.
5) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan materi yang dipelajari.
(eksplorasi, menanya)
6) Guru menyampaikan materi secara garis besar melalui audiovisual. (elaborasi,
mengamati, menanya)
7) Siswa mempelajari dan mencatat materi pengertian, penyebab dan manfaat
globalisasi yang ditampilkan melalui audiovisual. (elaborasi, mengamati)
8) Siswa berusaha mengingat materi yang dipelajari. (elaborasi)
9) Siswa menutup buku catatan. (elaborasi)
10) Guru memberikan tongkat pada siswa kemudian menggulirkan pada siswa
lain. (elaborasi)
11) Guru memutar lagu “Dari Sabang sampai Merauke” untuk mengiringi tongkat
yang bergulir dan menghentikan lagu sebagai tanda tongkat berhenti.
(elaborasi)
12) Guru memberikan pertanyaan pada siswa yang memegang tongkat saat lagu
berhenti. Hal ini dilakukan secara berulang sampai sebagian besar siswa
mendapat bagian untuk menjawab pertanyaan guru. (elaborasi, menanya)
13) Siswa membentuk kelompok diskusi secara heterogen. (elaborasi)
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14) Siswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok. (elaborasi, menalar,
mencoba, membuat jejaring)
15) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. (konfirmasi
mengkomunikasikan)
16) Guru memberi kesempatan bertanya pada siswa yang belum mengerti.
(konfirmasi, menanya)
17) Guru memberikan penguatan dan konfirmasi terhadap jawaban siswa.
(konfirmasi)
18) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. (konfirmasi)
19) Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah
berlangsung.
20) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari.
21) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
22) Guru memberikan tindak lanjut berupa penugasan.
23) Guru memberikan pengarahan dan menutup pembelajaran.
3.2.1.3 Observasi
Tahap ini dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran, meliputi:
a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru dalam
pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual.
b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual.
c. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi selama
pelaksanaan tindakan.
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3.2.1.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi ini, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I.
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I
c. Membuat daftar permasalahan yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan
tindakan di siklus I.
d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus II.
3.2.2 Siklus II
3.2.2.1 Perencanaan
a. Menyiapkan perbaikan dari kekurangan pada siklus I berdasarkan refleksi yang
telah dilakukan.
b. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indikator
bersama tim kolaborasi. Standar Kompetensi: 4.Menunjukkan sikap terhadap
globalisasi di lingkungannya. Kompetensi Dasar: 4.1 Memberikan contoh
sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. Pokok bahasan pada
pembelajaran siklus II adalah globalisasi dengan indikator: 1) menunjukkan
pengaruh

globalisasi;

2)

mengidentifikasi

dampak

globalisasi;

3)

mengemukakan dampak negatif globalisasi.
c. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan merancang skenario
pembelajaran melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual.
d. Menyiapkan media audiovisual yang berisi materi pengaruh, dampak positif
dan negatif globalisasi.
e. Menyusun alat evaluasi dan lembar kerja siswa.
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f. Menyusun lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrumen pengumpulan data
meliputi lembar pengamatan dan catatan lapangan.
3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
1) Siswa mengkondisikan diri untuk menerima pelajaran.
2) Guru memberikan apersepsi “Anak-anak, kalian suka bermain permainan
apa saja?”
3) Guru menympaikan tujuan pembelajaran.
4) Guru memberikan motivsi.
5) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan materi yang dipelajari.
(eksplorasi, menanya)
6) Guru menyampaikan materi secara garis besar mealui audiovisual.
(elaborasi, menagmati menanya)
7) Siswa mempelajari dan mencatat materi pengaruh, dampak positif

dan

negatif globalisasi yang ditampilkan melalui audiovisual. (elaborasi,
mengamati)
8) Siswa berusaha mengingat materi yang dipelajari. (elaborasi)
9) Siswa menutup buku catatan. (elaborasi)
10) Guru memberikan tongkat pada siswa kemudian menggulirkan pada siswa
lain. (elaborasi)
11) Guru memutar lagu “Dari Sabang sampai Merauke” untuk mengiringi
tongkat yang bergulir dan menghentikan lagu sebagai tanda tongkat
berhenti. (elaborasi)
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12) Guru memberikan pertanyaan pada siswa yang memegang tongkat saat
lagu berhenti. Hal ini dilakukan secara berulang sampai sebagian besar
siswa mendapat bagian untuk menjawab

pertanyaan guru. (elaborasi,

menanya)
13) Siswa membentuk kelompok diskusi secara heterogen. (elaborasi)
14) Siswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok. (elaborasi, menalar,
mencoba, membuat jejaring)
15) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. (konfirmasi,
mengkomunikasikan)
16) Guru memberi kesempatan bertanya pada siswa yang belum mengerti.
(konfirmasi, menanya)
17) Guru memberikan penguatan dan konfirmasi terhadap jawaban siswa.
(konfirmasi)
18) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. (konfirmasi)
19) Siswa bersama guru melakukan mengenai pembelajaran yang telah
berlangsung.
20) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari.
21) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
22) Guru memberikan tindak lanjut berupa penugasan.
23) Guru memberikan pengarahan dan menutup pembelajaran.
3.4.2.3 Observasi
Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran. Aspek
aspek yang diamati meliputi :
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a. Melakukan pengamatan keterampilan mengajar guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual.
b. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi selama
pelaksanaan tindakan.
3.4.2.4 Refleksi
Dalam tahap ini, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut.
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus II.
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II.
c. Membuat daftar permasalahan yang menjadi kekurangan pada siklus II.
d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus III.
3.2.3 Siklus III
3.2.3.1 Perencanaan
a. Menyiapkan perbaikan dari kekurangan pada siklus I dan II.
b. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indikator
bersama tim kolaborasi. Standar Kompetensi: 4. Menunjukkan sikap terhadap
globalisasi di lingkungannya. Kompetensi Dasar :4.2. Mengidentifikasi jenis
budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan
internasional. Pokok bahasan pada pembelajaran siklus III adalah globalisasi
dengan indikator: 1) mengidentifikasi jenis budaya Indonesia; 2) menjelaskan
keuntungan misi kebudayaan Indonesia; 3) mengemukakan contoh misi
kebudayaan internasional.
c. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan merancang skenario
pembelajaran melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual.
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d. Menyiapkan media audiovisual yang berisi tentang jenis, keuntungan dan
contoh budaya yang ditampilkan dalam rangka misi kebudayaan internasional.
e. Menyusun alat evaluasi dan lembar kerja siswa.
f. Menyusun lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrumen pengumpulan data
meliputi lembar pengamatan dan catatan lapangan.
3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
1) Siswa mengkondisikan diri untuk menerima pelajaran.
2) Guru memberikan apersepsi “Anak-anak, kesenian apa saja yang pernah
kalian lihat?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4) Guru memberikan motivasi.
5) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan materi yang dipelajari.
(eksplorasi, menanya)
6) Guru menyampaikan materi secara garis besar melalui audiovisual.
(elaborasi, mengamati, menanya)
7) Siswa mempelajari dan mencatat materi jenis-jenis

kebudayaan,

keuntungan dan contoh misi kebudayaan internasional yang ditampilkan
melalui audiovisual. (elaborasi, mengamati)
8) Siswa berusaha mengingat materi yang dipelajari. (elaborasi)
9) Siswa menutup buku catatan. (elaborasi)
10) Guru memberikan tongkat pada siswa kemudian menggulirkan pada siswa
lain. (elaborasi)
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11) Guru memutar lagu “Garuda Pancasila” untuk mengiringi tongkat yang
bergulir dan menghentikan lagu sebagai tanda tongkat berhenti. (elaborasi)
12) Guru memberikan pertanyaan pada siswa yang memegang tongkat saat
lagu berhenti. Hal ini dilakukan secara berulang sampai sebagian besar
siswa mendapat bagian untuk menjawab

pertanyaan guru. (elaborasi

menanya)
13) Siswa membentuk kelompok diskusi secara heterogen. (elaborasi)
14) Siswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok.(elaborasi menalar,,
mencoba, membuat jejaring)
15) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. (konfirmasi,
mengkomunikasikan)
16) Guru memberi kesempatan bertanya pada siswa yang belum mengerti.
(konfirmasi, menanya)
17) Guru memberikan penguatan dan konfirmasi terhadap jawaban siswa.
(konfirmasi)
18) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. (konfirmasi)
19) Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah
berlangsung.
20) Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran
21) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
22) Guru memberikan tindak lanjut berupa penugasan.
23) Guru memberikan pengarahan dan menutup pembelajaran.
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3.2.3.3 Observasi
Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran. Aspek
aspek yang diamati meliputi :
a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media
audiovisual.
b. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi selama
pelaksanaan tindakan.
3.2.3.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi ini, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut.
a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus ketiga.
b. Berdiskusi dengan tim kolaborator mengenai hasil evaluasi tindakan dan
skenario pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus ketiga.
c. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga.
d. Menganalisis hasil pembelajaran melalui model Talking Stick berbantuan
media audiovisual. Jika keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar
siswa mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka penelitian
dihentikan dan sudah dikatakan berhasil.

3.3 Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa kelas IV yang
berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 9 siswa prempuan dan 14 siswa laki-laki.
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3.4 Tempat Penelitian
Tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN
Mangkangkulon 02 Kota Semarang.

3.5 Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model Talking Stick
berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02
Kota Semarang.
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Talking Stick
berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02
Kota Semarang.
3. Hasil belajar dalam pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan
media audiovisual pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 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.
Menurut Arikunto, (2010:129) seorang peneliti dapat menggunakan berbagai
sumber data untuk meningkatkan kualitas penilaian atau dapat disebut triangulasi
data, baik berupa sumber tertulis seperti dokumen/catatan proses hasil belajar
maupun sumber yang tidak tertulis seperti siswa dan guru.
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Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari:
a. Guru
Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi terhadap keterampilan guru
dan catatan lapangan dari kegiatan pengamatan selama pelaksanaan siklus dalam
pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual.
b. Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa
dan catatan lapangan dari kegiatan pengamatan selama pelaksanaan siklus
pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual.
c. Data Dokumen
Sumber data dokumen berupa data nama dan nilai evaluasi siswa. Data
dokumen ini digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan dan
bahan perbandingan untuk mengetahui keberhasilan penelitian.
d. Catatan Lapangan
Sumber data catatan lapangan berupa hasil catatan selama kegiatan
pembelajaran berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual.
3.6.2 Jenis Data
3.6.2.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan (Herrhyanto dan
Hamid, 2011:1.3). Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa untuk
mengukur kognitif siswa yang diambil melalui evaluasi pembelajaran PKn
melalui Talking Stick berbantuan media audiovisual.
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3.6.2.2 Data Kualitatif
Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi berbentuk kalimat
yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa dan tingkat pemahaman terhadap
suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode
belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias
dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan sejenisnya, dapat dianalisis
secara kualitatif (Arikunto dkk, 2010:131). Data kualitatif diperoleh dari
pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan catatan lapangan dalam
pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual.
3.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi:
a. Tes
Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah
pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat
pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan
sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1.5).
Dalam penelitian ini teknik tes berupa soal evaluasi yang diberikan kepada
siswa dalam setiap siklus melalui model Talking Stick. Tes dalam penelitian ini
digunakan untuk mengukur pemahaman kognitif siswa.
b. Non tes
Teknik non tes adalah suatu alat penilaian yang digunakan untuk
mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan
tes (Sudjana, 2011:67).Teknik nontes yang digunakan adalah:
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1) Observasi.
Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk
memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto dkk,
2010:127). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan
menggunakan instrumen berupa lembar observasi.
2) Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen (barang-barang tertulis).
Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumenen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010:201). Dalam penelitian
ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nama-nama siswa subyek
penelitian dan nilai atau hasil evaluasi yang digunakan untuk mengetahui
besarnya peningkatan hasil belajar.
3) Catatan Lapangan
Berisi catatan selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal
yang tak terduga yang muncul dalam proses pembelajaran. Pembuatan catatan
lapangan (field notes) merupakan salah satu cara melaporkan hasil observasi,
refleksi, dan reaksi terhadap masalah-masalah kelas (Hopkins, 2011:181).
Catatan lapangan dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan
pengamatan atau observasi terhadap subjek atau objek penelitian tindakan
kelas. Berbagai hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas,
suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa
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dengan siswa dan beberapa aspek lainnya dapat dicatat sebagai catatan
lapangan dan digunakan sebagai sumber data.
Dalam penelitian ini, catatan lapangan dibuat untuk mengamati
pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual
pada setiap siklus yang digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh
dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi.

3.7 Teknik analisis data
3.7.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif. Jika penilaian menggunakan skor
tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui rumus untuk menentukan skor
pada siswa. Menurut Poerwanti (2008:6-15) skala 100 dari persentase yang
mengartikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik pada suatu
perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%).
Langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah:
1) Menentukan skor
N=

x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%)

Keterangan:

N= Nilai
B= Skor yang diperoleh
St = Skor teoritis

(Poerwanti dkk, 2008:6.15-6.16)
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2) Menghitung mean atau rerata kelas
Nilai rata-rata diambil melalui penjumlahan nilai siswa dibagi jumlah siswa,
dengan rumus:siswa, dengan rumus:

̅

Keterangan:
̅ = nilai rata-rata
x = jumlah semua nilai siswa
N = jumlah siswa

(Aqib, 2014:40)

3) Menghitung persentase ketuntasan klasikal
untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa
(Aqib, 2014: 40-41)
Hasil perhitungan disesuaikan dengan KKMyang sudah ditetapkan terhadap
mata pelajaran PKn di kelas IV SDN Mangkangkulon 02 yang dikelompokkan ke
dalam 2 kategori yaitu tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria:
Tabel 3.1
Kriteria Ketuntasan Minimal Individual
Kriteria Ketuntasan
Kualifikasi
≥ 68

Tuntas

< 68

Tidak tuntas

KKM Mata Pelajaran PKn SDN Mangkangkulon 02
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Data hasil belajar siswa dapat dianalisis secara kuantitatif untuk memperoleh
simpulan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam %
Tingkat Keberhasilan (%)
Arti
> 80%

sangat tinggi

60-79%

tinggi

40-59%

sedang

20-39%

rendah

<20%

sangat rendah
(Aqib, 2014:41)

4) Menyajikan data dengan membuat distribusi frekuensi
Menurut Arikunto (2013:294) langkah-langkah dalam membuat distribusi
frekuensi adalah:
a) Mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah.
b) Menentukan rentangan nilai yaitu mengurangkan nilai paling rendah dari nilai
paling tinggi.
c) Menentukan banyaknya kelas
d) Membuat distribusi frekuensidengan lebar kelas dan banyaknya kelas interval.
e) Memasukkan setiap nilai ke dalam kelas interval.
Adapun untuk menentukan kriteria ketuntasan hasil belajar klasikal siswa
tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:
Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai minimumnya adalah 68.
Rentang (r) = nilai tertinggi – nilai terendah
= 100 – 68 = 32
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k = 4, karena dibagi ke dalam empat kategori (sangat baik, baik, cukup, dan
kurang)
Lebar kelas (i) = =

=

= 8.

Tabel 3.3
Kategori Ketuntasan Belajar Klasikal
Kualifikasi
Kriteria ketuntasan
Kategori
Tuntas
89 – 100
Sangat baik (A)
82 – 89

Baik (B)

Tuntas

75 – 82

Cukup (C)

Tuntas

68 – 75

Kurang (D)

Tidak tuntas

3.7.2 Data Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model Talking Stick
berbantuan media audiovisual serta hasil catatan lapangan dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Data kualitatif diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrumen
observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. Poerwanti (2008:6.9)
menjelaskan dalam bentuk contoh mengenai instrumen untuk mengukur minat
peserta didik yang telah berhasil dibuat adalah 10 butir. Jika rentangan yang
dipakai adalah 1–5 maka skor terendah adalah 10 dan skor tertinggi adalah 50.
Dengan demikian mediannya adalah Me

= 30. Jika dibagi menjadi 4

kategori maka didapat skala 10–20 masuk dalam kategori tidak berminat, 21–30
kurang berminat, 31–40 berminat dan skala 41–50 sangat berminat.
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Langkah-langkah dalam mengelola data skor adalah:
1) Menentukan skor tertinggi,
2) Menentukan skor terendah,
3) Mencari median (nilai tengah),
4) Mencari jarak interval
5) Mencari rentang nilai menjadi empat kategori antara lain sangat baik, baik,
cukup, dan kurang.
Setelah langkah ditentukan, selanjutnya kita dapat menghitung data skor
dengan cara sebagai berikut:
Median

=

(Poerwanti, 2008: 6.9)

Jarak interval (i) =

(Widiyoko, 2014: 110)

Kategori Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa
Jumlah skor
(k+3(i)) s/d m
(k+2(i)) s/d (k+3(i))
(k+i) s/d (k+2(i))
K s/d (k+i)

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

Tingkatan Keberhasilan
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
(Widiyoko, 2014: 110)

Perhitungan skor keterampilan guru dan aktivitas siswasebagai berikut:
1) Mengolah data keterampilan guru
Pengamatan keterampilan guru menggunakan 6 indikator keterampilan
mengajar guru, dan setiap indikator terdapat 4 deskriptor.
Skor 1 apabila deskriptor tidak nampak sama sekali atau ada 1 deskriptor
yang tampak
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Skor 2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak
Skor 3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak
Skor 4 apabila semua deskriptor tampak (Sukmadinata, 2011: 233)
Sehingga diperoleh:
R = skor terendah = 1 x 6 = 6
T = skor tertinggi = 4 x 6 = 24
Median (Me)

=

=

9

Jarak interval (i) =

=

4,5

Tabel 3.4
Kategori Skor Keterampilan Guru
Kriteria Ketuntasan
Kategori
Tingkat Keberhasilan
19,5 ≤ skor < 24
Sangat baik (A)
Tuntas
15 ≤ skor < 19,5
Baik (B)
Tuntas
10,5 ≤ skor < 15
Cukup (C)
Tidak tuntas
6 ≤ skor < 10,5
Kurang (D)
Tidak tuntas

2) Mengolah data aktifitas siswa
Pengamatan aktivitas siswa menggunakan 6 indikator, dan setiap indikator
terdapat 4 deskriptor.
Skor 1 apabila deskriptor tidak nampak sama sekali atau ada 1 deskriptor
yang tampak
Skor 2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak
Skor 3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak
Skor 4 apabila semua deskriptor tampak (Sukmadinata, 2011: 233)
Sehingga diperoleh:
R = skor terendah = 1 x 6 = 6
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T = skor tertinggi = 4 x 6 = 24
Median (Me) =
Jarak interval (i) =

=

9
=

4,5

Tabel 3.5
Kategori Skor Aktivitas Siswa
Kriteria Ketuntasan
Kategori
19,5 ≤ skor < 24 Sangat baik (A)
15 ≤ skor < 19,5
Baik (B)
10,5 ≤ skor < 15
Cukup (C)
6 ≤ skor < 10,5
Kurang (D)

Tingkat Keberhasilan
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas

3.8 Indikator keberhasilan
Model Talking Stick berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota
Semarang dengan indikator sebagai berikut.
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model Talking Stick
berbantuan media audiovisual meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya
baik (15 ≤ skor < 19,5).
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Talking Stick
berbantuan media audiovisual meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya
baik (15 ≤ skor < 19,5).
3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Talking Stick
berbantuan media audiovisual meningkat dengan ketuntasan belajar individual
sebesar 68 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar > 80%.

BAB V
PENUTUP

5.1

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang peningkatan kualitas

pembelajaran PKn melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual
pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02 dapat disimpulkan bahwa:
a. Model Talking Stick berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan
keterampilan guru, hal ini dibuktikan dengan peningkatan pada setiap
siklusnya. Keterampilan guru pada siklus I mendapat skor 17 dengan kategori
baik. Pada siklus II skor meningkat menjadi 20 dengan kategori sangat baik.
Kemudian pada siklus III menunjukkan peningkatan dengan skor 21 dengan
kategori sangat baik.
b. Model Talking Stick berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan
aktivitas siswa, hal ini dibuktikan dengan peningkatan pada setiap siklusnya.
Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 16,27 dengan kategori
baik. Pada siklus II rata-rata skor meningkat menjadi 18,33 dengan kategori
baik. Dan pada siklus III menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan
rata-rata skor 20,56 dengan kategori sangat baik.
c. Model Talking Stick berbantuan media audiovisual dapat meningkiatkan hasil
belajar, hal ini dibuktikan dengan peningkatan pada setiap siklusnya. Pada
siklus I memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 59,09%,

pada siklus II

meningkat menjadi 69,56%, dan pada siklus III meningkat menjadi
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82,6%.dengan kategori sangat tinggi. Dengan demikian, hasil belajar PKn
siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sekurangkurangnya ketuntasan klasikal mencapai 80% dengan KKM 68.
Paparan simpulan di atas menunjukkan hipotesis tindakan terbukti bahwa
melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisualdapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada pembelajaran PKn siswa
kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang.

5.2 Saran
Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian tindakan kelas pada
siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 02 Kota Semarang, peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut:
a. Guru
Guru hendaknya menerapkan model Talking Stick berbantuan media
audiovisual

sebagai

salah

satu

alternatif

untuk

meningkatkan

kualitas

pembelajaran karena terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di
SD yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
pembelajaran.
b. Siswa
Siswa seharusnya lebih fokus berkonsentrasi pada pelajaran agar menambah
pengetahuan dan wawasannya. Sebaiknya aktivitas siswa lebih ditingkatkan
sehingga siswa lebih berani dalam bertanya mengenai materi yang belum
dimengerti, percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi, mengemukakan
pendapat dalam diskusi kelompok maupun memberikan tanggapan kepada
kelompok lain.
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c. Sekolah
Penelitian melalui model Talking Stick berbantuan media audiovisual dapat
digunakan sekolah untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih
lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
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LAMPIRAN 1
INSTRUMENPENELITIAN
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KISI-KISI INSTRUMEN

No

Variabel

Indikator

1.

Keterampilan
guru dalam
pembelajaran
PKn melalui
model
Talking Stick
berbantuan
media
audiovisual.

1. Membuka pelajaran
(keterampilan membuka
pelajaran)
2. Membimbing siswa mengamati
materi melalui media
audiovisual (keterampilan
menjelaskan, bertanya dan
mengadakan variasi).
3. Mengelola kelas dengan
permainan Talking Stick
(keterampilan mengelola kelas,
mengadakan variasi dan
memberi penguatan).
4. Membimbing diskusi
kelompok (keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil).
5. Membimbing presentasi hasil
diskusi kelompok
(keterampilan pembelajaran
perseorangan, membimbing
diskusi kelompok kecil dan
memberi penguatan).
6. Menutup pelajaran
(keterampilan menutup
pelajaran).

Sumber data

Alat/instrumen

1. Guru
1. lembar
2. Foto
pengamatan
pembelajaran 2. catatan
3. Video
lapangan
pembelajaran
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2.

Aktivitas
siswa dalam
pembelajaran
PKn melalui
model
Talking Stick
berbantuan
media
audiovisual.

1. Mempersiapkan diri untuk
menerima pelajaran (emotional
activities).
2. Menganalisa audiovisual yang
ditampilkan (visual, listening,
writing, emotional dan mental
activities).
3. Keaktifan siswa dalam
permainan Talking Stick
(listening, motor, emotional
activities)
4. Keaktifan dalam diskusi (oral,
mental listening dan writing
activities).
5. Mempresentasikan hasil
diskusi kelompok (oral dan
emotional activities).
6. Mengerjakan soal evaluasi
(mental dan oral activities)

1. Siswa
2. Foto
pembelajaran
3. Video
pembelajaran

1. lembar
pengamatan
2. catatan
lapangan

3.

Hasil belajar
siswa ranah
kognitif
dalam
pembelajaran
PKn melalui
model
Talking Stick
berbantuan
media
audiovisual.

1. Menjelaskan pengertian
globalisasi (C1)
2. Mengidentifikasi penyebab
globalisasi (C2)
3. Mengemukakan manfaat
globalisasi (C3)
4. Menunjukkan pengaruh
globalisasi (C1)
5. Mengidentifikasi dampak
positif pengaruh globalisasi
(C2)
6. Mengemukakan dampak
negatif pengaruh globalisasi
(C3)
7. Mengidentifikasi jenis budaya
Indonesia (C1)
8. Menjelaskan keuntungan misi
kebudayaan internasional (C2)
9. Mengemukakan contoh misi
kebudayaan (C3)

1. Siswa
1. Lembar
2. Foto
penilaian
pembelajaran 2. Tes tertulis
3. Video
pembelajaran

Hasil belajar
siswa ranah

1. Tanggung jawab
2. Percaya diri
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kognitif
dalam
pembelajaran
PKn melalui
model
Talking Stick
berbantuan
media
audiovisual.

3. Disiplin
4. Kerjasama
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
Keterampilan Guru melalui
Model Talking Stick Berbantuan
Media Audiovisual
1. Pengkondisian kelas
2. Memberikan apersepsi berupa
pertanyaan yang berkaitan
dengan materi pelajaran
3. Menyajikan materisecara garis
besar melalui audiovisual
4. Membimbing siswa
mempelajari dan mencatat
materi
5. Meminta siswa menutup buku
catatan
6. Memberikan dan
menggulirkan tongkat dengan
diiringi lagu
7. Memberi pertanyaan pada
siswa yang memegang tongkat
terakhir saat lagu berhenti
8. Membimbing pembentukan
kelompok diskusi
9. Membimbing diskusi
kelompok untuk
menyelesaikan permasalahan
10. Membimbing siswa
mempresentasikan hasil
diskusi
11. Menyimpulkan dan melakukan
refleksi materi pembelajaran
12. Memberikan evaluasi

Keterampilan
Guru

Indikator Keterampilan Guru
melalui Model Talking Stick
Berbantuan Media Audiovisual

1. Keterampilan 1. Membuka pelajaran (keterampilan
membuka
membuka pelajaran)
pelajaran
2. Membimbing siswa mengamati
2. Keterampilan
materi melalui media audiovisual
bertanya
(keterampilan menjelaskan, bertanya
3. Keterampilan
dan mengadakan variasi).
memberikan
3. Mengelola kelas dengan permainan
penguatan
Talking Stick (keterampilan
4. Keterampilan
mengelola kelas, mengadakan
mengadakan
variasi dan memberi penguatan).
variasi
4. Membimbing diskusi kelompok
5. Keterampilan
(keterampilan membimbing diskusi
menjelaskan
kelompok kecil).
6. Keterampilan 5. Membimbing presentasi hasil diskusi
membimbing
kelompok (keterampilan
diskusi
pembelajaran perseorangan,
kelompok
membimbing diskusi kelompok kecil
kecil
dan memberi penguatan).
7. Keterampilan 6. Menutup pelajaran (keterampilan
mengelola
menutup pelajaran).
kelas
8. Keterampilan
pembelajaran
perseorangan
9. Keterampilan
menutup
pelajaran
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
Aktivitas Siswa melalui
Model Talking Stick
Berbantuan Media
Audiovisual
1. Mengkondisikan diri
untuk menerima
pembelajaran
2. Menanggapi apersepsi
dari guru
3. Mempelajari dan
mencatat materi yang
ditampilkan melalui
audiovisual
4. Mencatat dan
mempelajari materi
5. Menutup buku catatan
6. Menerima dan
menggulirkan tongkat
pada teman lain
7. Siswa yang menerima
tongkat saat lagu
berhenti harus menjawab
pertanyaan dari guru.
8. Membentuk kelompok
diskusi
9. Mendiskusikan
permasalahan secara
berkelompok
10. Mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
11. Menyimpulkan dan
melakukan refleksi
pembelajaran
12. Mengerjakan evaluasi

Aktivitas Siswa

1. Visual activities
(membaca,
memperhatikan,
mengamati,
melihat)
2. Oral activities
(menyatakan,
bertanya,
mengeluarkan
pendapat, diskusi)
3. Listening activities
(mendengarkan)
4. Writing activities
(menulis,
mengerjakan tes,
membuat
rangkuman)
5. Drawing activities
6. Motor activities
(bermain)
7. Mental activities
(menanggapi,
mengingat,
memecahkan soal)
8. Emotional activites
(menaruh minat,
berani, gembira)

Indikator Aktivitas Siswa
melalui Model Talking Stick
Berbantuan Media
Audiovisual
1. Mempersiapkan diri untuk
menerima pelajaran (emotional
activities).
2. Menganalisa audiovisual yang
ditampilkan (visual, listening,
writing, emotional dan mental
activities).
3. Keaktifan siswa dalam
permainan Talking Stick
(listening, motor, emotional
activities)
4. Keaktifan dalam diskusi (oral,
mental listening dan writing
activities).
5. Mempresentasikan hasil
diskusi kelompok (oral dan
emotional activities).
6. Mengerjakan soal evaluasi
(mental dan oral activities)
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL TALKING STICK
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
Siklus . . .
Nama SD

: SDN Mangkangkulon 02

Nama Guru

: Ervin Indriyani

Kelas /Semester

: IV/2

Hari/Tanggal

:

Petunjuk :
1.

Bacalah 6 indikator keterampilan guru !

2.

Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.

3.

Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan dengan indikator pengamatan!

4.

Berilah skor pada setiap indikator !

5.

Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
a) Skor 1 apabila deskriptor tidak nampak sama sekali atau ada 1
deskriptor yang tampak
b) Skor 2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak
c) Skor 3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak
d) Skor 4 apabila semua deskriptor tampak (Sukmadinata, 2011: 233)
Indikator

1. Membuka pelajaran
(keterampilan membuka
pelajaran)

Deskriptor
1. Mengkondisikan kelas
2. Memberikan apersepsi berupa
pertanyaan yang bersifat terbuka
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran
4. Membangkitkan motivasi

2. Membimbing siswa
mengamati materi
melalui media
audiovisual
(keterampilan

1. Menampilkan media sesuai materi
2. Menyampaikan materi secara garis
besar dengan jelas
3. Memberi kesempatan bertanya siswa

Check(
√)

Skor
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menjelaskan, bertanya
dan mengadakan
variasi).
3. Mengelola kelas dengan
permainan Talking Stick
(keterampilan mengelola
kelas, mengadakan
variasi dan memberi
penguatan).

tentang materi
4. Memberi kesempatan siswa mencatat
hal penting
1. Penghentian tingkah laku siswa yang
menyimpang
2. Menjelaskan aturan permainan dengan
bahasa yang mudah dimengerti
3. Memberi kesempatan berpikir siswa
untuk menjawab pertanyaan
4. Menciptakan iklim pembelajaran yang
kondusif

4. Membimbing diskusi
kelompok (keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil)

1. Membagi kelas menjadi beberapa
kelompok secara heterogen
2. Berkeliling ke setiap kelompok untuk
melihat keaktifan anggota diskusi.
3. Mendorong siswa aktif berdiskusi.
4. Mengkondisikan diskusi agar tertib

5. Membimbing presentasi
hasil diskusi
kelompok(keterampilan
pembelajaran
perseorangan dan
membimbing diskusi
kelompok kecil)

1. Mengkondisikan presentasi agar tertib

6. Menutup pembelajaran
(keterampilan menutup
pelajaran)

1. Menyimpulkan pembelajaran

2. Mengklarifikasi jawaban siswa
3. Memberikan penguatan
4. Memberikan kesempatan kelompok
lain untuk berpendapat

2. Melakukan refleksi pembelajaran
3. Mengerjakan soal evaluasi
4. Memberikan tindak lanjut

Jumlah Skor

...

Kategori

...

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru
Persentase

:

%

=

Hasil
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R = skor terendah = 1 x 6 = 6
T = skor tertinggi = 4 x 6 = 24
Median (Me)

=

=

9

Jarak interval (i) =

=

4,5

Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan tabel klasifikasi kategori
penilaian keterampilan guru dalam pembelajaran PKnmekakui model Talking
Stick dengan media audiovisual sebagai berikut:
Tabel Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Guru
Kriteria ketuntasan
19,5 ≤ skor < 24

Kategori
Sangat baik (A)

Tingkat Keberhasilan
Tuntas

15 ≤ skor < 19,5

Baik (B)

Tuntas

10,5 ≤ skor < 15

Cukup (C)

Tidak tuntas

6 ≤ skor < 10,5

Kurang (D)

Tidak tuntas
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TALKING STICK
BERBANTUAN MEDIAAUDIOVISUAL
SIKLUS …

Nama SD

: SDN Mangkangkulon 02

Kelas/Semester

: IV / 2

Hari/Tanggal

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

Petunjuk :
1.

Bacalah 6 indikator aktivitas siswa !

2.

Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan.

3.

Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan dengan indikator pengamatan!

4.

Berilah skor pada setiap indikator !

5.

Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
a) Skor 1 apabila deskriptor tidak nampak sama sekali atau ada 1
deskriptor yang tampak
b) Skor 2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak
c) Skor 3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak
d) Skor 4 apabila semua deskriptor tampak
(Sukmadinata, 2011: 233)
Indikator

1. Mempersiapkan diri
untuk menerima
pelajaran (emotional
activities).

Deskriptor
1. Memasuki ruang kelas sebelum pelajaran
dimulai.
2. Menyiapkan buku pelajaran berkaitan
dengan materi yang dipelajari.
3. Aktif menanggapi apersepsi dari guru
4. Memusatkan perhatian pada pelajaran.

2. Menganalisa audiovisual 1. Tidak membuat gaduh

Check
(√)

Skor
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yang ditampilkan(visual, 2. Pandangan fokus memperhatikan media
listening, writing,
audiovisual.
emotional dan mental
3. Mencatat hal-hal penting
activities).
4. Mengamati dan berusaha mengingat hal
penting
3. Keaktifan siswa dalam
1. Tertib sesuai aturan
permainan Talking
Stick(listening motor dan 2. Menutup buku catatan
emotional activities)
3. Berani menjawab pertanyaan sesuai
giliran
4. Menjawab pertanyaan secara individual
4. Keaktifan dalam
diskusi(oral dan
emotional activities)

1. Membentuk kelompok diskusi secara
heterogen
2. Menerima kritikan dan masukan dari
anggota kelompok
3. Aktif berpendapat
4.

Bekerja sama memecahkan permasalahan

5. Mempresentasikan hasil 1. Memperhatikan temannya yang sedang
diskusi kelompok (oral
presentasi
dan emotional activities). 2. Mempresentasikan hasil diskusi
kelompok dengan bahasa yang jelas dan
mudah dipahami
3. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain
4. Menerima kritikan dari kelompok lain
6. Mengerjakan soal
1. Mengerjakan soal evaluasi dengan
evaluasi (mental, writing
tenang.
dan emotional activities). 2. Mengerjakan soal evaluasi secara
individu.
3. Tidak menggangu teman lain saat
mengerjakan soal evaluasi.
4. Mengerjakan soal evaluasi dengan tepat
waktu.
...
Jumlah Skor
Kategori

...
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Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa
Persentase

:

%

=

Hasil

R = skor terendah = 1 x 6 = 6
T = skor tertinggi = 4 x 6 = 24
Median (Me)

=

=

9

Jarak interval (i) =

=

4,5

Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan tabel klasifikasi kategori
penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Talking Stick
dengan media audiovisual sebagai berikut:
Tabel Klasifikasi Kategori Skor Aktivitas Siswa

Kriteria ketuntasan

Kategori

Tingkat Keberhasilan

19,5 ≤ skor < 24

Sangat baik (A)

Tuntas

15 ≤ skor < 19,5

Baik (B)

Tuntas

10,5 ≤ skor < 15

Cukup (C)

Tidak tuntas

6 ≤ skor < 10,5

Kurang (D)

Tidak tuntas
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LAMPIRAN 2
PERANGKAT
PEMBELAJARAN
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Silabus (Siklus 1)
Nama Sekolah
: SDN Mangkangkulon 02
Mata Pelajaran
: PKn
Kelas/semester
: IV / 2
Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya.
Kompetensi
Materi Pokok
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Dasar
4.1 Memberikan 1. Pengertian
1. Menjelaskan
1. Penjelasan guru melalui
contoh
pengertian
audiovisual
globalisasi
sederhana
globalisasi
2.
Siswa
mempelajari
dan
2. Penyebab
pengaruh
2. Mengidentifi
mencatat materi
globalisasi
globalisasi di
kasi
3. Menutup buku catatan
3.
Manfaat
lingkunganpenyebab
4. Permainan Talking Stick
globalisasi
nya
globalisasi
5. Diskusi kelompok
3. Mengemuka6. Presentasi hasil diskusi
kan manfaat
7. Melakukan refleksi
globalisasi
pembelajaran
8. Menyimpulkan materi
9. Evaluasi

Penilaian
Tes
tertulis
(formatif)

Alokasi
waktu
2 x 35
menit

Sumber Belajar
Arsyad, Azhar. 2014. Media
Pembelajaran. Jakarta: Rajawali
Pers
Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008.
Pendidikan kewarganegaraan:
untuk SD/MI kelas IV. Jakarta:
Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional, 2008.
Sarjan. 2008. Pendidikan
kewarganegaraan : bangga
menjadi insan Pancasila 4 untuk
SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen
Pendidikan nasional.
Suprijono, Agus. 2012.
Cooperative Learning.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I
Sekolah

: SDN Mangkangkulon 02

Kelas/Semester

: IV/2

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Hari/Tanggal

: 20 Maret 2015

A. Standar kompetensi
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
B. Kompetensi dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya
C. Indikator
4.1.1 Menjelaskan pengertian globalisasi
4.1.2

Mengidentifikasi penyebab globalisasi

4.1.3

Mengemukakan manfaat globalisasi

D. Tujuan pembelajaran
1. Dengan pengamatan gambar, siswa dapat

menjelaskan pengertian

globalisasi dengan benar.
2. Melalui pengamatan video, siswa dapat mengidentifikasi penyebab
globalisasi dengan benar.
3. Melalui pengamatan audiovisual, siswa dapat mengemukakan manfaat
globalisasi dengan benar.
Karakter siswa yang diharapkan: tanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan
kerjasama.
E. Materi
Pengaruh globalisasi terhadap lingkungannya
F. Metode dan model pembelajaran
Metode

: Tanya jawab, diskusidan penugasan
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Model

: Talking Stick

G. Langkah-langkah pembelajaran
a.

Kegiatan awal (±10 menit )
1) Salam
2) Berdo’a
3) Presensi siswa
4) Pengkondisian kelas
5) Apersepsi
a. Guru bertanya jawab dengan siswa “Anak-anak, coba sebutkan benda
apa saja yang terdapat di dalam kelas?”
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran materi yang akan
disampaikan
c. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa.

b.

Kegiatan inti (±45 menit)
1)

Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan materi yang
dipelajari. (eksplorasi, menanya)

2)

Guru menyampaikan materi secara garis besar melalui audiovisual.
(elaborasi, mengamati, menanya)

3)

Siswa mempelajari dan mencatat materi pengertian, penyebab dan
manfaat globalisasi yang ditampilkan melalui audiovisual. (elaborasi,
mengamati)

4)

Siswa berusaha mengingat materi yang dipelajari. (eksplorasi).

5)

Siswa menutup buku catatan. (elaborasi)

6)

Guru memberikan tongkat pada siswa kemudian menggulirkan pada
siswa lain. (elaborasi)

7)

Guru memutar lagu “Dari Sabang sampai Merauke” untuk mengiringi
tongkat yang bergulir dan menghentikan lagu sebagai tanda tongkat
berhenti. (elaborasi)

8)

Guru memberikan pertanyaan pada siswa yang memegang tongkat
saat lagu berhenti. Hal ini dilakukan secara berulang sampai sebagian

176

9)

besar siswa mendapat bagian untuk menjawab pertanyaan guru.
(elaborasi, menalar)

10)

Siswa membentuk kelompok diskusi secara heterogen (elaborasi)

11)

Guru memberikan permasalahan pada siswa. (elaborasi, menanya)

12)

Siswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok. (elaborasi,
menalar, mencoba, membuat jejaring)

13)

Masing-masing

kelompok

mempresentasikan

hasil

diskusi.

(konfirmasi, mengkomunikasikan)
14)

Guru memberikan penguatan dan konfirmasi terhadap jawaban siswa.
(konfirmasi)

15)

Guru memberi kesempatan bertanya pada siswa yang belum mengerti.
(konfirmasi, menanya)

16)

Guru

memberikan

penghargaan

kepada

kelompok

terbaik.

(konfirmasi,)
c. Kegiatan akhir (±15 menit)
1) Siswa bersama guru merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung.
2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah
dipelajari.
3) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
4) Guru memberikan tindak lanjut berupa soal perbaikan dan pengayaan.
5) Guru melanjutkan pelaksanaan pembelajaran siklus II berdasarkan
hasil refleksi siklus I.

H. Media dan sumber belajar
a. Media

:

audiovisual tentang pengertian, penyebab dan manfaat globalisasi
b. Sumber belajar :
Arsyad, Azhar. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers
Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008. Pendidikan kewarganegaraan 6 : untuk
SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional, 2008.
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Sarjan. 2008. Pendidikan kewarganegaraan : bangga menjadi insan
Pancasila 4 untuk
SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan,Departemen Pendidikan nasional.
Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Permendiknas No. 81A Tahun 2013 tentang Pendekatan Saintifik
http://www.zonasiswa.com/2014/05/pengertian-globalisasilengkap.htmldiakses tanggal 15 Februari 2015 pukul 19.30 wib
I. Penilaian
a. Teknik Penilaian
1) Penilaian afektif

: observasi

2) Penilaian kognitif

: tes tertulis (terlampir)

3) Penilaian psikomotorik

: unjuk kerja (terlampir)

b. Bentuk Instrumen
1) Penilaian afektif

: lembar pengamatan sikap (terlampir)

2) Penilaian kognitif

: (terlampir)

3) Penilaian psikomotorik

: (terlampir)

Semarang, 20 Maret 2015

Guru Kolaborator

Peneliti
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MATERI AJAR
Kompetensi dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya
Indikator
4.1.4

Menjelaskan pengertian globalisasi

4.1.5

Mengidentifikasi penyebab globalisasi

4.1.6

Mengemukakan manfaat globalisasi

A. Pengertian Globalisasi
Pada abad 20 merupakan titik awal globalisasi. Kata "globalisasi" diambil
dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Dapat diartikan
juga menyeluruh. Kemudian, kata globe menjadi global, yang berarti universal
atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses
menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok
masyarakat. Globalisasi dapat juga diartikan suatu proses mendunia atau menuju
satu dunia. Peristiwa yang terjadi di dunia dapat kita saksikan secara
langsungtanpa harus mendatanginya. Globalisasi berarti keadaan dimana seluruh
manusia dimuka bumi dapat saling berhubungan (berinteraksi) dengan cepat.
Keadaan ini seolah-olah dunia adalah satu kesatuan yang “tiada berjarak”.
Menurut perkembangan sejarah kehidupan manusia, sejak zaman prasejarah
sampai sekarang, terjadi perubahan yang berlangsung secara bertahap dan
berkesinambungan. Manusia pada zaman purba memanfaatkan kekayaan alam
yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Alam
dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai peralatan, perkakas, dan sumber
makanan. Tanah, batu, tumbuhan, dan hewan adalah kebutuhan utama yang
diambil dari alam. Sekarang semua itu sudah berbeda. Dengan adanya ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, terciptalah alat transportasi
dan komunikasi..
Kemajuan dari teknologi transportasi dan komunikasi pasti akan membawa
dampak atau pengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya, barang-barang luar negeri
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yang dahulu sangat sulit diperoleh, sekarang dengan mudah kita dapatkan di mana
saja. Hal ini memungkinkan manusia dapat berhubungan satu sama lain walaupun
jaraknya sangat jauh. dapat berkomunikasi dengan sanak-saudara atau sahabat di
negeri yang jauh melalui alat telekomunikasi. Kitajuga dapat menempuh
perjalanan jauh hanya beberapa jam dengan pesawat. Apa yang kita butuhkan
dapat dengan mudah kita temui di toko-toko atau supermarket. Adanya
perkembangan tersebut akan menimbulkan pengaruh atau dampak.
Pada saat ini, teknologi transportasi dan komunikasi sudah sangat maju.
Sekarang banyak dijumpai alat transportasi modern, antara lain:
1. Transportasi darat: kereta api tebaga diesel dan listrik, sepeda motor, mobil/
truk.
2. Transportasi laut : kapal bermesin diesel/nuklir, speedboat.
3. Transportasi udara : pesawat terbang, pesawat luar angkasa.
Alat komunikasi modern juga banyak dijumpai sekarang, antara lain:
1. Telepon
2. Radio
3. Televisi dan
4. komputer (internet)
Apa yang terjadi setelah alat transportasi dan komunikasi semakin maju/modern?
Yang terjadi adalah sebagai berikut :
1. Orang dapat bepergian ke tempat yang jauh dengan cepat
2. Orang dapat saling berkomunikasi meskipun dipisahkan dengan jarak yang jauh
3.Orang dapat menyaksikan suatu peristiwa dari tempat lain, pada waktu yang
sama melalui siaran televisi
Dengan adanya alat transportasi pesawat terbang, seseorang dapat bepergian
ke luar negeri dengan cepat. Bandingkan jika harus naik kapal layar! Seseorang
juga dapat berbicara langsung untuk menyampaikan pesan. Bandingkan jika
dengan surat yang dikirim melalui kurir! Seseorang dapat menyaksikan peristiwa
di luar negeri secara langsung melalui saluran televisi. Walaupun jaraknya jauh,
tapi terasa dekat karena bisa dicapai dengan cepat. Walaupun dipisahkan oleh
lautan, tapi seolah-olah jaraknya dekat. Karena bisa dicapai dengan pesawat
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terbang dan komunikasi telepon. Jarak yang jauh terasa dekat, bahkan seperti
tidak ada jaraknya (menjadi satu). Seluruh tempat di dunia seolah-olah merupakan
satu tempat yang bersatu. Walaupun sebenarnya dipisahkan oleh jarak dan lautan.

B. Sebab-sebab Terjadinya Globalisasi
a. Faktor Eksternal
Faktor

Eksternal

munculnya

globalisasi

berasal

dari

luar

negeri

dan

perkembangan dunia meliputi :
1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknology (Iptek).
2) Adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas.
3) Modersisasi atau pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan negara di dunia
mempengaruhi negara lain untuk mengadupsi atau meniru hal yang sama.
b. Faktor Internal
Faktor internal munculnya globalisasi berasal dalam negeri meliputi:
1) ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia.
2) Kebebasan pers.
3) Berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat.
Selain itu, Globalisasi atau bersatunya seluruh tempat di dunia disebabkan
oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut :
1. Kemajuan teknologi transportasi
Kemajuan teknologi transportasi membuat orang dapat bepergian ke tempat
yang jauh dengan cepat. Dengan pesawat terbang, jarak yang jauh dapat
ditempuh dalam waktu singkat. Jarak yang jauh seolah-olah menjadi dekat.
2. Kemajuan teknologi komunikasi
Meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh, seseorang tetap dapat berhubungan
dengan orang lain. Dengan pesawat telepon, radio, televisi, dan internet,
seseorang dapat berhubungan meskipun tempatnya berjauhan. Jarak yang
memisahkan, seolah-olah tidak ada lagi.
3. Keinginan untuk melakukan perdagangan internasional
Hasil-hasil industri dan pertanian yang melimpah, dapat mendatangkan
keuntungan yang besar jika diekspor (dijual ke luar negeri) . Keinginan untuk
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melakukan ekspor membuat seseorang berhubungan dengan orang lain dari
Negara yang berbeda. Dengan kemajuan teknologi transportasi, jarak yang
jauh tidak menjadi persoalan. Keinginan melakukan perdagangan membuat
orang saling berhubungan meskipun berbeda negara.
4. Keinginan untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar negeri
Perusahaan besar yang berteknologi tinggi, dapat beroperasi di luar negeri. Tujuan
beroperasi di luar negeri adalah untuk memperluas pasar (pemasaran). Di
Indonesia banyak perusahaan asing yang beroperasi. Dengan adanya keinginan
berusaha di luar negeri, maka terjadilah interaksi antar penduduk dari negara yang
berbeda. Barang-barang dari negara asing dapat dinikmati di dalam negeri
Indonesia.
5. Keinginan berwisata
Keinginan berwisata ke luar negeri, menyebabkan terjadinya hubungan antar
bangsa. Turis asing yang datang akan berinteraksi dengan penduduk setempat.

C. Manfaat Globalisasi
Era globalisai adlah zaman dimana semua orang/negara di semua tempat di
muka bumi, dapat saling berhubungan dengan cepat tanpa terhalang oleh jarak.
Karena berhubungan dengan Negara lain, maka penduduk yang berbeda
kebudayaan saling mempengaruhi. Yang pengaruhnya kuat adalah yang memiliki
kebudayaan yang unggul/ tinggi. Dalam era globalisasi, setiap Negara dapat
mempengaruhi Negara lain secara langsung. Globalisasi bermakna ekonomi,
social, budaya, politik, dan keamanan.
Manfaat globalisasi antara lain
1. Semua negara dapat melakukan perdagangan dengan negara lain.
2. Antar penduduk dari negara yang berbeda dapat saling berhubungan
dengan mudah dan cepat.
3. Masuknya kebudayaan asing, misalnya gaya bahasa, gaya hidup, pakaian ,
dan gaya arsitektur perumahan.
4. Kerja sama keamanan antarnegara semakin membaik.
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MEDIA PEMBELAJARAN

Media audiovisual yang berisi tentang pengertian, penyebab dan manfaat
globalisasi.

Media untuk mengerjakan LKS sebagai berikut :
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LEMBAR KERJA SISWA
Nama anggota kelompok :
1. .......................................

4. .....................................

2. .......................................

5. .....................................

3. .......................................

6. .....................................

Petunjuk:
Diskusikan dantuliskan jawaban hasil diskusi kelompokmu pada tempat yang
disediakan !
Aspek
Globalisasi di bidang Budaya

Pengertian globalisasi

Globalisasi di bidang komunikasi

Penyebab globalisasi keinginan
berwisata

Manfaat globalisasi di bidang ekonomi

Penjelasan
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN LKS

1. Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci:
barongsai
merupakan
manfaat
globalisasi di
bidang
budaya
d. Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci: berasal dari kata globe
artinya bola
tiruan.
Globalisasi
proses
mendunia

PENILAIAN :
Setiap nomor skor =10
Yang terdiri dari : Gambar skor 5,
penjelasan skor 5
Skor seluruhnya = 50

e. Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci: hanphone merupakan
manfaat
globalisasi di
bidang
komunikasi

Keterangan:
N = nilai
B = skor benar yang
diperoleh

f. Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci: keinginan berwisata di
patung singa di singapura
merupakan
penyebab
terjadinya
globalisasi

g.

St = jumlah seluruhnya

Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci: makanan asing merupakan
manfaat globalisasi di bidang ekonomi
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI
Sekolah

: SDN Mangkangkulon 02

Kelas / Semester : IV / 2
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Standar Kompetensi
4.Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi dasar
4.1Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya
Materi pokok

Indikator
Teknik

Globalisasi

4.1.1 Menjelaskan
pengertian
globalisasi
4.1.2 Mengidentifikasi
penyebab
globalisasi

4.1.3 Mengemukakan
manfaat
globalisasi

Tertulis

Penilaian
Ranah Bentuk
tes
C1
Pilihan
ganda

C2

C3

Nomor
soal
1

Uraian

1

Pilihan
ganda

2 dan 3

Uraian

2 dan 3

Pilihan
ganda

4 dan 5

Uraian

4 dan 5
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SOAL EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1. Globalisasi adalah....
a. proses mendunia

c. keterpurukan

b. proses perubahan sesaat

d. proses menyempit

2. Yang bukan merupakanpenyebab globalisasi adalah.....
a. keinginan menjadi penguasa dunia
b. keinginan menjadi negara maju
c. ingin melakukan perdagangan internasional
d. ingin berwisata
3. Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebab ....
a. situasi negara tidak aman
b. upah tenaga kerja tinggi
c. sumber daya alam berlimpah
d. tidak ada konsumen
4. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain dengan cepat
dapat memanfaatkan . . . .
a. burung merpati

c. pos

b. duta negara

d. teknologi komunikasi

5. Gaya berpakaian kebarat-baratan merupakan pengaruh globalisasi di bidang...
a. komunikasi

c. budaya

b. ekonomi

d. sosial

B. Uraian
1. Jelaskan pengertian globalisasi !
2. Sebukan penyebab globalisasi secara umum !
3. Jelaskan faktor eksternal penyebab globalisasi !
4. Apa manfaat globalisasi dalam bidang pendidikan ?
5. Apa saja manfaat globalisasi dalam kehidupanmu ?
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KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1. A; 2. A; 3. C; 4. D; 5. C
Jawaban benar skor 5, Jawaban salah skor 0
B. Uraian
1. Skor 15
Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan
menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi dapat juga diartikan
suatu proses mendunia atau menuju satu dunia.
2. Skor 15
a.

Kemajuan teknologi transportasi

b.

Kemajuan teknologi komunikasi

c.

Keinginan untuk melakukan perdagangan internasional

d.

Keinginan untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar negeri

e.

Keinginan berwisata

3. Skor 15
Adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas, modernisasi atau
pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan negara di dunia mempengaruhi
negara lain untuk meniru hal yang sama dan kemajuan IPTEK
4. Skor 15
Manusia berpikir ingin menjadi negara maju sehingga selalu berusaha
memperbaiki kualitas SDM. Media dan sumber belajar juga semakin
kompleks
5. Skor 15
Jawaban beragam (disesuaikan dengan kreatifitas siswa)
PENILAIAN :
Keterangan:

N = nilai
B = skor benar yang diperoleh

St = jumlah seluru

188

Silabus (Siklus II)
Nama Sekolah
: SDN Mangkangkulon 02
Mata Pelajaran
: PKn
Kelas/semester
: IV / 2
Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya.
Kompetensi
Dasar
4.1 Memberikan contoh
sederhana
pengaruh
globalisasi
di
lingkungan
nya

Materi Pokok
1. Pengaruh
globalisasi
2. Dampak
positif
globalisasi
3. Dampak
negatif
globalisasi

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

Penilaian

1. Penjelasan guru
melalui audiovisual
2. Siswa mempelajari dan
mencatat materi
3. Menutup buku catatan
4. Permainan Talking
Stick
5. Diskusi kelompok
6. Presentasi hasil diskusi
7. Melakukan refleksi
pembelajaran
8. Menyimpulkan materi
9. Evaluasi

1. Menunjukkan
pengaruh
globalisasi
2. Mengidentifikasi
dampak positif
globalisasi
3. Mengemukakan
dampak negatif
globalisasi

Tes
tertulis
(formatif)

Alokasi
Sumber Belajar
waktu
2 x 35
Arsyad, Azhar. 2014. Media
menit
Pembelajaran. Jakarta: Rajawali
Pers
Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008.
Pendidikan kewarganegaraan :
untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional.
Sarjan. 2008. Pendidikan
kewarganegaraan : bangga menjadi
insan Pancasila 4 untuk SD/MI
kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional.
Suprijono, Agus. 2012. Cooperative
Learning. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II
Sekolah

: SDN Mangkangkulon 02

Kelas/Semester

: IV/2

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Hari/Tanggal

: 27 Maret 2015

A. Standar kompetensi
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
B. Kompetensi dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya
C. Indikator
4.1.1 Menunjukkan pengaruh globalisasi
4.1.2 Mengidentifikasi dampak positif globalisasi
4.1.3 Mengemukakan dampak negatif globalisasi
D.Tujuan pembelajaran
1. Melaluipengamatan gambar, siswa dapat menunjukkan pengaruh globalisasi
dengan benar
2. Melalui pengamatan audiovisual, siswa dapat mengidentifikasi dampak
positif globalisasi dengan benar
3. Melaluipengamatan audiovisual, siswa dapat mengemukakan dampak
negatif globalisasi dengan benar
Karakter siswa yang diharapkan: tanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan
kerjasama.
E. Materi
Pengaruh globalisasi terhadap lingkungannya
F. Metode dan model pembelajaran
Metode

:

tanya jawab, diskusi dan penugasan

Model

:

Talking Stick
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G. Langkah-langkah kegiatan
a. Kegiatan awal (10 menit )
1) Salam
2) Berdo’a
3) Presensi siswa
4) Pengkondisian kelas
5) Apersepsi
a. Guru bertanya jawab dengan siswa “Anak-anak, kalian suka bermain
permainan apa saja?”
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran materi yang akan
disampaikan.
c. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa.
b. Kegiatan inti (45 menit)
1) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan materi yang
dipelajari. (eksplorasi, menanya)
2) Guru menyampaikan materi secara garis besar melalui audiovisual.
(elaborasi, mengamati menanya)
3) Siswa mempelajari dan mencatat materi pengaruh, dampak positif dan
negatif globalisasi yang ditampilkan melalui audiovisual. (elaborasi,
mengamati)
4) Siswa berusaha mengingat materi yang dipelajari. (eksplorasi)
5) Siswa menutup buku catatan. (elaborasi)
6) Guru memberikan tongkat pada siswa kemudian menggulirkan pada
siswa lain. (elaborasi)
7) Guru memutar lagu “Dari Sabang sampai Merauke” untuk mengiringi
tongkat yang bergulir dan menghentikan lagu sebagai tanda tongkat
berhenti. (elaborasi)
8) Guru memberikan pertanyaan pada siswa yang memegang tongkat saat
lagu berhenti. Hal ini dilakukan secara berulang sampai sebagian besar
siswa mendapat bagian untuk menjawab pertanyaan guru. (elaborasi,
menalar)
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9) Siswa membentuk kelompok diskusi secara heterogen. (elaborasi)
10) Guru memberikan permasalahan pada siswa. (elaborasi, menanya)
11) Siswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok. (elaborasi
menalar, mencoba, membuat jejaring)
12) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. (konfirmasi,
mengkomunikasikan)
13) Guru memberikan penguatan dan konfirmasi terhadap jawaban siswa.
(konfirmasi)
14) Guru memberi kesempatan bertanya pada siswa yang belum mengerti.
(konfirmasi, menanya)
15) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. (konfirmasi)
c. Kegiatan akhir (15 menit)
1) Siswa bersama guru merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung.
2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari.
3) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
4) Guru memberikan tindak lanjut berupa soal perbaikan dan pengayaan.
5) Guru melanjutkan pelaksanaan pembelajaran siklus III berdasarkan hasil
refleksi siklus II.

H. Media dan sumber belajar
a. Media

:

audiovisual tentang pengaruh, dampak positif, dan dampak negatif globalisasi
b. Sumber belajar

:

Arsyad, Azhar. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers
Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008. Pendidikan kewarganegaraan 6 : untuk
SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional, 2008.
Sarjan. 2008. Pendidikan kewarganegaraan : bangga menjadi insan
Pancasila 4 untuk
SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan,Departemen Pendidikan nasional.
Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Permendiknas No. 81A Tahun 2013 tentang Pendekatan Saintifik
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http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-penyebab-dampakglobalisasi.html diakses tanggal 15 Februari 2015 pukul 18.00 wib
I. Penilaian
a. Teknik Penilaian
1) Penilaian afektif

: observasi

2) Penilaian kognitif

: tes tertulis (terlampir)

3) Penilaian psikomotorik

: unjuk kerja (terlampir)

c. Bentuk Instrumen
1) Penilaian afektif

: lembar pengamatan sikap (terlampir)

2) Penilaian kognitif

: (terlampir)

3) Penilaian psikomotorik

: (terlampir)

Semarang. 27 Maret 2015

MATERI AJAR
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Kompetensi dasar
4.2 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya
Indikator
4.1.1 Menunjukkan pengaruh globalisasi
4.1.2 Mengidentifikasi dampak positif globalisasi
4.1.4 Mengemukakan dampak negatif globalisasi

A. Pengaruh Globalisasi
Perubahan sosial dari globalisasi meliputi:
1. Makanan
Ditandai dengan berbagai jenis makanan instan (cepat saji). Masyarakat dapat
menikmati tanpa harus susah payah membuat dan memasaknya. Tapi bahayanya
adalah zat kimia yang ada di dalamnya, seperti zat pengawet, pewarna, dan
perasa. Selain itu, makanan dari negara asing juga dapat ditemukan di Indonesia
seperti burger, steak, pizza, bibimbap, moaci dll
2. Pakaian
Masyarakat di negara berkembang biasanya suka meniru perkembangan model
busana dari negara maju, sehingga mendorong industri pakaian berkembang pesat.
3. Perilaku
Manusia menjadi individualis. Hal ini terlihat pada masyarakat di perkotaan.
Mereka sibuk dengan kepentingan masing-masing.
4. Gaya hidup
Gencarnya iklan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk memiliki suatu
barang

mutakhir.

Orang

berlomba-lomba

memiliki

barang

baru

guna

meningkatkan gengsi.
B. Dampak Globalisasi
a. Dampak Positif
Globalisasi sebagai akibat dari kemajuan IPTEK, memberikan manfaat yang
begitu besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Ini berarti bahwa
globalisasi memberikan dampak positif bagi umat manusia. Sebagai contoh,
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mudahnya masyarakat memperoleh informasi maka masyarakat memiliki
wawasan yang lebihluas. Jika tempat tinggal kamu merupakan daerah yang sulit
mendapatkan informasi dan transportasi, pasti tempat tinggal kamu akan menjadi
tertinggal dari daerah yang lainnya.Dengan adanya alat transportasi, semua
kegiatan di daerah menjadi berjalan. Sekolah pun akan tertinggal karena
informasinya jauh tertinggal.
b. Dampak Negatif
Masuknya informasi dengan mudah melalui berbagai media cetak dan
elektronik dari luar tidak dapat dibendung dengan mudah. Kebiasaan negara Barat
yang tidak sesuai dengan kebiasaan bangsa Timur dapat memengaruhi kejiwaan
generasi bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan penyaring (filter) dalam
menerima segala bentuk arus globalisasi.Perhatikan daerah di sekelilingmu,
mungkin sudah ada swalayan yang menyediakan berbagai kebutuhan kita.
Pernahkah kamu belanja di toko swalayan?
Dengan adanya pasar swalayan, masyarakat akan mudah membeli barangbarang yang sangat diperlukan. Namun, karena mudahnya mendapatkan barang,
masyarakat akan mudah membelanjakan uangnya dengan membeli barang yang
tidak diperlukan.Bentuk lain globalisasi adalah televisi. Televisi dapat membawa
pengaruh terhadap seseorang. Jika tidak dapat memanfaatkannya dengan baik,
orang menjadi malas belajar karena banyak acara televisi yang menarik. Bahkan,
perbuatan negatif yang ditayangkan sering ditiru. Misalnya, gaya gulat
bebas Smack Downditiru oleh anak-anak. Pengaruh negatif laiannya adalah orang
menjadi sangat individualis (mementingkan diri sendiri). Dalam berpakaian dan
bergaul, terutama pada remaja banyak yang meniru gaya berpakaian dan bergaul
orang-orang Barat. Berkembangnya Budaya konsumtif berarti kebiasaan senang
menghamburkan uangnya untukkepentingan yang kurang bermanfaat.
Dengan adanya telepon dan handpone, orang-orang seharusnya senang
karena dapat berhubungan dengan saudara atau teman di tempat yang jauh.
Namun, alat komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan
tindak kejahatan, seperti teror dan penipua
MEDIA PEMBELAJARAN
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Media Audiovisual berisi materi tentang pengaruh, dampak positif dan negatif
globalisasi

Media untuk LKS

LEMBAR KERJA SISWA
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Nama anggota kelompok :
1. .......................................

4. ....................................

2. .......................................

5. ....................................

3. .......................................

6. .....................................

Petunjuk:
Diskusikan dan tuliskan jawaban dari hasil diskusi kelompokmu pada tempat yang
disediakan!
Aspek
Pengaruh globalisasi pada makanan

Dampak negatif globalisasi di bidang
elektronik

Budaya konsumtif

Dampak positif globalisasi pada
transportasi

Pengaruh globalisasi pada gaya hidup

Penjelasan
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN LKS

1. Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci: pizza merupakan salah
satu
makanan
yang
disebabkan
karena
adanya
globalisasi
PENILAIAN :

2. Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci:
media
elektronik
dapat
berdampak
negatif

Setiap nomor skor =10
Yang terdiri dari : Gambar skor 5,
penjelasan skor 5
Skor seluruhnya = 50

3. Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci: gaya hidup berlebihan
untuk
menunjukkan
tingkat
martabat

Keterangan:
N = nilai
B = skor benar yang diperoleh
St = jumlah seluruhnya

4. Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci: dampak positif
globalisasi. Dengan pesawat, jarak
jauh dapat
ditempuh
dengan
waktu yang
singkat
5. Penjelasan seuai kreatifitas siswa,
kata kunci: konsumerisme dengan
membelanjakan barang-barang yang
belum
dibutuhkan
merupakan
dampa negatif
globalisasi.
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KISI-KISI EVALUASI
Sekolah

: SDN Mangkangkulon 02

Kelas / Semester : IV / 2
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Standar Kompetensi
4.Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi dasar
4.1Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya

Materi
pokok

Indikator

Globalisasi

1. Menunjukkan
pengaruh globalisasi

Teknik
Tertulis

Penilaian
Ranah Bentuk tes
C1
Pilihan
ganda

Nomor Soal
1

Uraian

1 dan 2
2 dan 3

dampak positif

Pilihan
ganda

globalisasi

Uraian

3

4 dan 5

dampak negatif

Pilihan
ganda

globalisasi

Uraian

4 dan 5

2. Mengidentifikasi

C2

3. Mengemukakan

C3
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SOAL EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1. Berikut bukan pengaruh globalisasi terhadap pola kehidupan masyarakat ialah..
a. gaya hidup

c. komunikasi

b. kesederhanaan

d. Makanan

2. Pengaruh positif adanya globalisasi ialah ....
a. informasi lebih cepat

c. kebutuhan sulit didapat

b. kehidupan individualis

d. mudah melakukan kejahatan

3. Berikut merupakan pengaruh positif globalisasi, kecuali ....
a. menjadi lebih kreatif
b. mudah memperoleh informasi
c. menambah wawasan pengetahuan kita
d. melunturkan nilai-nilai agama
4. Berikut akibat negatif terjadinya globalisasi, kecuali ....
a. hidup konsumtif
b. kemajuan teknologi transportasi
c. merusak moral bangsa
d. banyak makanan instan mengandung pengawet
5. Dampak negatif jika kita menggunakan internet adalah.....
a. dapat mengakses materi pelajaran
b. dapat menambah pengetahuan
c. dapat mengakses tindak kekerasan
d. dapat dijadikan sumber belajar

B Uraian
1. Apa pengaruh globalisasi terhadap masyarakat ?
2. Apa pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan ?
3. Jelaskan dampak positif globalisasi !
4. Apa saja dampak negatif globalisasi ?
5. Jelaskan budaya konsumtif !
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KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1. B; 2. A; 3. D; 4. B; 5. C
Jawaban benar skor 5, Jawaban salah skor 0
B. Uraian
1. Skor 15
a. Makanan, ditandai dengan berbagai jenis makanan instan.
b. Pakaian, suka meniru perkembangan model dari negara maju.
c. Perilaku, cenderung individualistis.
d. Gaya hidup yang konsumtif
e. Kemajuan IPTEK
2. Skor 15
Globalisasi sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan berkaitan dengan
media dan sumber belajar seperti adanya buku elektronik yang dapat diunduh
melalui internet sehingga belajar dapat menggunakan file.
3.Skor 15
Kemajuan IPTEK, berkembangnya alat transportasi, dan berkembangnya pola
berpikir.
4. Skor 15
Budaya asing tidak sesuai dengan budaya bangsa, manusia cenderung
konsumtif,

banyaknya

permainan

pada

perkembangan

komunikasi

menyebabkan malas belajar, dll.
5. Skor 15
Budaya konsumtif adalah kebiasaan menghamburkan uangnya untuk
kepentingan yang kurang bermanfaat seperti membeli barang-barang mewah,
membeli tas secara berlebihan, dll
PENILAIAN :
Keterangan: N = nilai
B = skor benar yang diperoleh
St = jumlah seluruhnya
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Silabus ( Siklus III)
Nama Sekolah

: SDN Mangkangkulon 02

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/semester

: IV / 2

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

Materi Pokok

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

1. Pengaruh
globalisasi
2. Dampak
positif
globalisasi
3. Dampak
negatif
globalisasi

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

1. Penjelasan guru melalui
audiovisual
2. Siswa mempelajari dan
mencatat materi
3. Menutup buku catatan
4. Permainan Talking Stick
5. Diskusi kelompok
6. Presentasi hasil diskusi
7. Melakukan refleksi
pembelajaran
8. Menyimpulkan materi
9. Evaluasi

1. Mengidentifikasi jenis budaya
Indonesia
2. Menjelaskan
keuntungan misi
kebudayaan
Indonesia
3. Mengemukakan
contoh misi
kebudayaan
internasional

Penilaian
Tes
tertulis
(formatif)

Alokasi
Sumber Belajar
waktu
Arsyad, Azhar. 2014. Media
2 x 35
Pembelajaran.
Jakarta: Rajawali
menit
Pers

Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008.
Pendidikan kewarganegaraan :
untuk SD/MI kelas IV. Jakarta:
Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional, 2008.
Sarjan. 2008. Pendidikan
kewarganegaraan : bangga
menjadi insan Pancasila 4 untuk
SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional.
Suprijono, Agus. 2012. Cooperative
Learning. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS 3
Sekolah

: SDN Mangkangkulon 02

Kelas/Semester

: IV/2

Mata Pelajaran

: PKn

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Hari/Tanggal

: 3 April 2015

A. Standar Kompetensi
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
B. Kompetensi dasar
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan internasional
C. Indikator
4.2.1 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia
4.2.2 Menjelaskan keuntungan misi kebudayaan Indonesia
4.2.3 Mengemukakan contoh misi kebudayaan internasional
D. Tujuan pembelajaran
1. Dengan pengamatan video, siswa dapat mengidentifikasi jenis budaya
Indonesia dengan benar.
2. Melalui pengamatan audiovisual, siswa dapat menjelaskan keuntungan misi
kebudayaan Indonesia dengan benar.
3. Melalui pengamatan audiovisual, siswa dapat menunjukkan contoh budaya
misi kebudayaan internasionaldengan benar.
Karakter siswa yang diharapkan: tanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan
kerjasama.
E. Materi
Misi kebudayaan internasional
F. Metode dan model pembelajaran
Metode

:

tanya jawab,diskusi dan penugasan

Model

:

Talking Stick
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G. Langkah-langkah kegiatan
a. Kegiatan awal (10 menit )
1) Salam
2) Berdo’a
3) Presensi siswa
4) Pengkondisian kelas
5) Apersepsi
a.

Guru bertanya jawab dengan siswa “Anak-anak, kesenian apa yang
pernah kalian lihat?”

b.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran materi

yang akan

disampaikan.
c.

Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa.

b. Kegiatan inti (45 menit)
1) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan materi yang dipelajari.
(eksplorasi, menanya)
2) Guru menyampaikan materi secara garis besar melalui audiovisual.
(elaborasi, mengamati menanya)
3) Siswa mempelajari dan mencatat materi misi kebudayaan internasional
yang ditampilkan melalui audiovisual. (eksplorasi)
4) Siswa berusaha mengingat materi yang dipelajari. (eksplorasi)
5) Siswa menutup buku catatan. (elaborasi)
6) Guru memberikan tongkat pada siswa kemudian menggulirkan pada siswa
lain. (elaborasi).
7) Guru memutar lagu “Garuda Pancasila” untuk mengiringi tongkat yang
bergulir dan menghentikan lagu sebagai tanda tongkat berhenti. (elaborasi)
8) Guru memberikan pertanyaan pada siswa yang memegang tongkat saat
lagu berhenti. Hal ini dilakukan secara berulang sampai sebagian besar
siswa mendapat bagian untuk menjawab

pertanyaan guru. (elaborasi,

menalar)
9) Siswa membentuk kelompok diskusi secara heterogen (elaborasi)
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10) Guru memberikan permasalahan pada siswa. (elaborasi, menanya)
11) Siswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok. (elaborasi, menalar,
mecoba membuat jejaring)
12) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi (konfirmasi,
mengkomunikasikan)
13) Guru memberikan penguatan dan konfirmasi terhadap jawaban siswa
(konfirmasi)
14) Guru memberi kesempatan bertanya pada siswa yang belum mengerti.
(konfirmasi, menanya)
15) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. (konfirmasi)
c. Kegiatan akhir (15 menit)
1) Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah
berlangsung.
2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari.
3) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
4) Guru memberikan tindak lanjut berupa soal perbaikan dan pengayaan.
5) Salam dan doa

H. Media dan sumber belajar
a. Media

:

audiovisual tentang jenis, keuntungan dan contoh misi kebudayaan internasional
b. Sumber belajar

:

Arsyad, Azhar. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers
Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008. Pendidikan kewarganegaraan 6 : untuk SD/MI
kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2008.
Sarjan. 2008. Pendidikan kewarganegaraan : bangga menjadi insan Pancasila
4 untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan,Departemen Pendidikan
nasional.
Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Permendiknas No. 81A Tahun 2013 tentang Pendekatan Saintifik
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https://www.youtube.com/globalisasi. diakses tanggal 17 Februari pukul 18.00
wib.
I. Penilaian
a. Teknik Penilaian
1) Penilaian afektif

: observasi

2) Penilaian kognitif

: tes tertulis (terlampir)

3) Penilaian psikomotorik

: unjuk kerja (terlampir)

b. Bentuk Instrumen
1) Penilaian afektif

: lembar pengamatan sikap (terlampir)

2) Penilaian kognitif

: (terlampir)

3) Penilaian psikomotorik

: (terlampir)

Semarang, 3 April 2015

MATERI AJAR
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Kompetensi dasar
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan internasional
Indikator
4.2.1 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia
4.2.2 Menjelaskan keuntungan misi kebudayaan Indonesia
4.2.3 Mengemukakan contoh misi kebudayaan internasional

A. Jenis Kebudayaan
Indonesia adalah negara yang memiliki potensi alam. Negara Indonesia memiliki
kekayaan alam yang berlimpah dan subur. Indonesia juga merupakan negara
majemuk yang memiliki beragam corak, baik agama, suku bangsa, seni, budaya,
maupun adat istiadat.Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebudayaan
sendiri yang berbeda dengan suku bangsa lain.
Mari, kita lihat betapa kaya negeri Indonesia. Banyak negara lain yang tertarik
dengan keunikan budayanya. Tidak jarang mereka mengundang kesenian yang ada di
Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Hal tersebut
merupakan bentuk kebanggaan sekaligus tanggung jawab semua orang untuk tetap
melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah masing-masing. Ini merupakan kerja
sama yang dilakukan kedua negara untuk saling mengenalkan budaya masingmasing.
B. Keuntungan misi kebudayaan internasional
Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut banyak sekali. Adapun
keuntungan yang diperoleh bagi negara Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain.
2. Mempererat hubungan dengan negara lain yang ada di permukaan bumi.
3. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan
tinggi.
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C. Misi tim kesenian Indonesia di luar negeri antara lain:
a. dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam kepada
dunia internasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk
mengunjungi Indonesia.
b. meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidangkesenian.
c. meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain
d. meningkatkan citra Indonesia di bidang pariwisata, sehingga Indonesia tetap
eksis dan lebih dikenal di luar negeri
e. dapat dijadikan alat penambah devisa negara.
Keuntungan tersebut dirasakan juga oleh negara lain yang mengadakan hubungan
kerja sama kebudayaan dengan negara Indonesia.. Ragam budaya bangsa Indonesia
yang telah dikenal oleh masyarakat luar negeri, antara lain sebagai berikut.
1. Tarian daerah, seperti tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat telah
dikenal oleh masyarakat dunia.
2. Musik gamelan dari Bali, Jawa, dan Sunda telah dikenal di luar negeri bahkan
dipelajari oleh masyarakat luar negeri di negaranya masing-masing.
3. Musik angklung yang dimainkan di luar negeri sebagai salah satu kesenian dari
bangsa Indonesia bahkan menjadi barang kesenian yang diekspor ke luar negeri.
4. Batik sebagai hasil karya kerajinan tangan bangsa Indonesia banyak digemari
pasar dunia.
5. Benda-benda pahat, seperti patung dari Bali dan Suku Asmat menjadi barang yang
diminati turis asing sebagai cinderamata.
Misi dari kesenian sebagai upaya memperkenalkan budaya bangsa Indonesia
kepada negara lain. Selain itu, misi kesenian di internasional bertujuan menarik
wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia harus
terus dilestarikan. Budaya tersebut merupakan warisan bagi generasi bangsa di masa
yang

akan

datang.

Nilai-nilai

budaya

menjadi

ciri

khas

dari

bangsa

Indonesia. Indonesia masih memiliki beragam jenis kebudayaan daerah yang belum
dimunculkan dan diperkenalkan.
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Contoh beberapa tim kesenian yang tampil di tingkat internasional.
1.

Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan Barat diundang
ke Madrid, Spanyol. Pada 21 sampai 28 Oktober 2003,Mengenal Globalisasi 99
kelompok kesenian Bougenville ini tampil untuk mengikuti Festival Asia.
Pertunjukkan kesenian Melayu mereka yang dipadu dengan kesenian Dayak
mendapat sambutan yang meriah.

2.

Grup seni tradisional Indonesia, Nanglang Danasih, tampil di Roma, Italia. Grup
ini tampil dalam festival seni internasional dan meraih dua juara. Kegiatan ini
untuk memperkenalkan kesenian di kalanganmasyarakat internasional.

3.

Tim kesenian Sumatra Selatan ke Malaysia. Grup ini tampil dalam acara festival
Gendang Nusantara 10 - 15 April 2003.

4.

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.

5.

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. Mereka juga terkesan dengan bagian
dalam memeriahkan festival kebudayaan internasional di India. Atas undangan
Indian Council For Cultural Relations Ministry External Affairs (ICCR).

6.

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. Sebelumnya UNESCO
lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan telah terhadap
kesenian wayang, termasuk mempelajari penelitian dari komunitas dalang
Indonesia. Ki Manteb Sudarsono yang terkenal dengan sabetannya menampilkan
kepiawaiannya mendalang di beberapa negara di Eropa.
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7.

Tarian Adat
Setiap daerah mempunyai berbagai macam tarian yang disebut tarian adat. Dari
Jawa Barat misalnya terdapat tari Jaipong, tari Topeng, Jawa Tengah terdapat
tari gambyong, Bali ada tari Lengong, Sumatra Utara terdapat tari Perang, Jawa
Timur mempunyai tari Ngremo, Aceh mempunyai tari Seudati, dan daerah
khusus ibu kota Jakarta terdapat tari Ronggeng. Dari sekian banyak tarian adat di
daerah di seluruh Indonesia pernah tampil di negara Yunani yang dipimpin oleh
Indrawati Lukman pimpinan Studio Tari Indra (STI) dari Bandung, Jawa Barat.
Setelah mengisi panggung hiburan Yunani, rombongan kesenian dari Indonesia
itu juga tampil di Italia.

8. Alat Musik Daerah
a. Angklung
Setiap daerah di Indonesia mempunyai alat musik sendiri-sendiri, misalnya alat
musik angklung berasal dari Jawa Barat. Cara menggunakan angklung adalah
dengan digoyang-goyangkan.
b. Gamelan
Alat musik gamelan banyak terdapat di daerah Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat,
dan Jawa Timur. Jenis alat musik gamelan dibuat dari bahan kuningan atau
perunggu. Gamelan terdiri atas seperangkat gamelan antara lain bonang, kenong,
demung, gender, saron, gong, dan ada salah satu alat gamelan yang dibuat dari
bambu yang
disebut gambang. Gamelan menonjolkan adanya perkembangan kebudayaan,
khususnya kesenian wayang, baik wayang kulit atau wayang golek dan
karawitan. Ternyata alat musik gamelan tidak hanya terdapat di daerah-daerah
tertentu saja di Indonesia, tetapi alat musik gamelan sudah dimiliki oleh bangsabangsa manca negara, misalnya bangsa Belanda memiliki dan menguasai
permainan musik gamelan.
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MEDIA PEMBELAJARAN
Media audiovisual berisi tentang jenis, keuntungan dan contoh kebudayaan yang
ditampilkan dalam rangka misi kebudayaan internasional.

Media untuk mengerjakan LKS sebagai berikut:
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LEMBAR KERJA SISWA

Nama anggota kelompok :
1. .......................................

4. .....................................

2. .......................................

5. .....................................

3. .......................................

6. .....................................

Petunjuk:
Diskusikan dan tuliskan jawaban dari hasil diskusi kelompokmu pada tempat yang
disediakan!
Aspek
Patung bali

Alat musik

Wayang kulit

Tarian adat

Batik

Penjelasan
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN LKS

1. Penjelasan sesuai kreatifitas siswa.
Kata kunci:
patung bali
merupakan jenis
kebudayaan
indonesia.

2. Penjelasan sesuai kreatifitas siswa.
Kata kunci:
angklung
merupakan jenis
kebudayaan
indonesia.
3. Penjelasan sesuai kreatifitas siswa.
Kata kunci:
wayang kulit
merupakan
jenis
kebudayaan
indonesia.
4. Penjelasan sesuai kreatifitas siswa.
Kata kunci: tari topeng
merupakan
jenis
kebudayaan
indonesia
5. Penjelasan sesuai dengan
kratifitas siswa. Kata kunci batik
merupakan
kerajinan bangsa
indonesia

PENILAIAN :
Setiap nomor skor =10

Yang terdiri dari : Gambar skor 5,
penjelasan skor 5
Skor seluruhnya = 50

Keterangan:
N = nilai
B = skor benar yang diperoleh
St = jumlah seluruhnya
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KISI-KISI EVALUASI
Sekolah

: SDN Mangkangkulon 02

Kelas / Semester : IV / 2
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Standar Kompetensi
4.

Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya

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

Materi pokok

Indikator

Misi
Kebudayaan
Internasional

4.2.1 Mengidentifikasi jenis
budaya
Indonesia

Teknik
Tertulis

4.2.2 Menjelaskan
keuntungan
misi
kebudayaan
Indonesia

Penilaian
Ranah Bentuk tes
Pilihan
C1
ganda

C2

4.2.3 Mengemukakan contoh
budaya misi
kebudayaan
internasional

C3
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Nomor soal
1

Uraian

1

Pilihan
ganda

2 dan 3

Uraian

2 dan 3

Pilihan
ganda

4 dan 5

Uraian

4 dan 5
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SOAL EVALUASI

A. Pilihan Ganda
1. Tari Jaipong berasal dari....
a. Jawa timur

c. Jawa barat

b. Jawa tengah

d. Bali

2. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain. Hal tersebut
menunjukkan....

3.

a. kerugian globalisasi

c. keterpurukan

b. keuntungan globalisasi

d. kesulitan perkembanganglobalisasi

Tujuan utama Indonesia mengikuti misi kebudayaan internasional adalah...
a. agar terlihat berkualitas
b. memperkenalkan budaya bangsa
c. agar mempunyai negara yang bersahabat
d. agar merasa puas

4. Contoh alat musik khas indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan internasional adalah....
a. angklung

c. tamborin

b. marakas

d. Kastanyet

5. Tim kesenian Indonesia yang pernah tampil di festival Gendang Nusantara
adalah . . . .
a. kelompok kesenian Danasih

c. tim kesenian Sumatera Selatan

b. kelompok kesenian Jawa Timur

d. tim kesenian dari Bali

B. Uraian
1. Sebutkan contoh budaya Indonesia!
2. Sebutkan keuntungan misi kebudayaan internasional !
3. Mengapa para wisatawan tertarik pada kesenian Indonesia ?
4. Sebutkan contoh kebudayaan yang pernah tampil secara internasional !
5. Jelaskan contoh budaya khas di lingkunganmu !
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KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN EVALUASI

A. Pilihan Ganda
1. C; 2. B; 3.B; 4. A; 5. C
Jawaban benar skor 5, Jawaban salah skor 0
B. Uraian
1. Skor 15
a. Kategori Tradisional
Tarian daerah, lagu daerah, musik daerah,

alat musik daerah,

gambar/tulisan, patung, kain, sutera, sastra/tulisan, makanan dan minuman
b. Kategori Modern
1) Musik pop : Raja, Ratu, Peterpan, dan lain-lain.
2)Film Indonesia : “Daun di Atas Bantal” (1998) yang mendapatpenghargaan
Film terbaik di Asia Pacific Film Festival di Taipeh
3) Sastra : Pujangga Baru
2. Skor 15
Banyak keuntungan yang diperoleh dari kerja sama, yaitu:
1. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain
2. Mempererat hubungan dengan negara lain yang ada di permukaan bumi.
3. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan
tinggi.
3. Skor 15
Kesenian dan benda-benda hasil budaya tersebut memiliki nilai seni tinggi.
Oleh karena itu, banyak dicari para wisatawan domestik maupun mancanegara.
Kesenian Indonesia sering dipentaskan oleh kedutaan besar Republik Indonesia
di negara lain.
4. Skor 15
Contoh tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misikebudayaan
internasional antara lain:
a. Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari KalimantanBarat,
diundang ke Madrid Spanyol untuk mengikuti Festival Asia, yaitu tahun
2003.
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b. Tim kesenian Sumatera Selatan dalam acara Festival GendangNusantara, di
Malaysia.
c. Tim kesenian Nanglang Danasih, tampil di Roma Italia dalam acaraFestival
Seni Internasional.
d. Tim kesenian Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalamFestival
Kebudayaan Internasional di India, dll.
5. Skor 15
Jawaban sesuai kreatifitas siswa

PENILAIAN :
Keterangan: N = nilai
B = skor benar yang diperoleh
St = jumlah seluruhnya

LAMPIRAN 3
DATA HASIL PENELITIAN
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Siklus I

Nama SD

: SDN Mangkangkulon 02

Nama Guru

: Ervin Indriyani

Kelas /Semester

: IV/2

Hari/Tanggal

: 20 Maret 2015

Petunjuk :
Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan dengan indikator pengamatan!
Indikator
1. Membuka pelajaran
(keterampilan membuka
pelajaran)

Deskriptor
1. Mengkondisikan kelas
2. Memberikan apersepsi berupa
pertanyaan yang bersifat terbuka
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran

Check

Sko

(√)

r

√
√
√

3

4. Membangkitkan motivasi
2. Membimbing siswa
mengamati materi
melalui media
audiovisual
(keterampilan
menjelaskan, bertanya
dan mengadakan
variasi).

3. Mengelola kelas dengan
permainan Talking Stick
(keterampilan mengelola
kelas, mengadakan
variasi dan memberi
penguatan).

1. Menampilkan media sesuai materi
2. Menyampaikan materi secara garis
besar dengan jelas
3. Memberi kesempatan bertanya siswa
tentang materi

√
√
√

3

√

2

4. Memberi kesempatan siswa mencatat
hal penting
1. Penghentian tingkah laku siswa yang
menyimpang
2. Menjelaskan aturan permainan
dengan bahasa yang mudah
dimengerti
3. Memberi kesempatan berpikir siswa

√
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untuk menjawab pertanyaan
4. Menciptakan iklim pembelajaran
yang kondusif
4. Membimbing diskusi
kelompok (keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil)

1. Membagi kelas menjadi beberapa
kelompok secara heterogen
2. Berkeliling ke setiap kelompok
untuk melihat keaktifan anggota
diskusi.

√
√

3

3. Mendorong siswa aktif berdiskusi.
4. Mengkondisikan diskusi agar tertib
5. Membimbing presentasi
hasil diskusi
kelompok(keterampilan
pembelajaran
perseorangan dan
membimbing diskusi
kelompok kecil)

6. Menutup pembelajaran
(keterampilan menutup
pelajaran)

1. Mengkondisikan presentasi agar
tertib

√
√

2. Mengklarifikasi jawaban siswa
3. Memberikan penguatan

√

2

4. Memberikan kesempatan kelompok
lain untuk berpendapat
1. Menyimpulkan pembelajaran

√

2. Melakukan refleksi pembelajaran

√

3. Mengerjakan soal evaluasi

√

4. Memberikan tindak lanjut

√

Jumlah Skor

17

Persentase

70,83%

Kategori

Baik

4
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Kriteria penilaian:

Kriteria ketuntasan
19,5 ≤ skor < 24

Kategori
Sangat baik(A)

Tingkat Keberhasilan
Tuntas

15 ≤ skor < 19,5

Baik (B)

Tuntas

10,5 ≤ skor < 15

Cukup (C)

Tidak tuntas

6 ≤ skor < 10,5

Kurang (D)

Tidak tuntas

Semarang, 20 Maret 2015
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Siklus II

Nama SD

: SDN Mangkangkulon 02

Nama Guru

: Ervin Indriyani

Kelas /Semester

: IV/2

Hari/Tanggal

: 27 Maret 2015

Petunjuk :
Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan dengan indikator pengamatan!
Indikator

1. Membuka pelajaran
(keterampilan membuka
pelajaran)

2. Membimbing siswa
mengamati materi
melalui media
audiovisual
(keterampilan
menjelaskan, bertanya
dan mengadakan
variasi).
3. Mengelola kelas dengan
permainan Talking Stick
(keterampilan mengelola
kelas, mengadakan
variasi dan memberi

Deskriptor

Check
(√)

1. Mengkondisikan kelas

√

2. Memberikan apersepsi berupa
pertanyaan yang bersifat terbuka

√
4

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran

√

4. Membangkitkan motivasi

√

1. Menampilkan media sesuai materi

√

2. Menyampaikan materi secara garis
besar dengan jelas
3. Memberi kesempatan bertanya siswa
tentang materi

√

4. Memberi kesempatan siswa mencatat
hal penting

√

1. Penghentian tingkah laku siswa yang
menyimpang

√

2. Menjelaskan aturan permainan
dengan bahasa yang mudah
dimengerti

Sko
r

3

3
√
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penguatan).

3. Memberi kesempatan berpikir siswa
untuk menjawab pertanyaan

√

4. Menciptakan iklim pembelajaran
yang kondusif

4. Membimbing diskusi
kelompok (keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil)

1. Membagi kelas menjadi beberapa
kelompok secara heterogen
2. Berkeliling ke setiap kelompok
untuk melihat keaktifan anggota
diskusi.
3. Mendorong siswa aktif berdiskusi.

√
√

3

√

4. Mengkondisikan diskusi agar tertib
2. Membimbing presentasi
hasil diskusi
kelompok(keterampilan
pembelajaran
perseorangan dan
membimbing diskusi
kelompok kecil)
6. Menutup pembelajaran
(keterampilan menutup
pelajaran)

1. Mengkondisikan presentasi agar
tertib

√

2. Mengklarifikasi jawaban siswa
3. Memberikan penguatan
4. Memberikan kesempatan kelompok
lain untuk berpendapat

√
√

1. Menyimpulkan pembelajaran

√

2. Melakukan refleksi pembelajaran

√

3. Mengerjakan soal evaluasi

√

4. Memberikan tindak lanjut

√

Jumlah Skor

20

Persentase

83,33%

Kategori

Sangat Baik

3

4
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Kriteria penilaian

Kriteria ketuntasan

Kategori

19,5 ≤ skor < 24

Sangat baik(A)

Tingkat Keberhasilan
Tuntas

15 ≤ skor < 19,5

Baik (B)

Tuntas

10,5 ≤ skor < 15

Cukup (C)

Tidak tuntas

6 ≤ skor < 10,5

Kurang (D)

Tidak tuntas

Semarang, 27 Maret 2015
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Siklus III

Nama SD

: SDN Mangkangkulon 02

Nama Guru

: Ervin Indriyani

Kelas /Semester

: IV/2

Hari/Tanggal

: 3 April 2015

Petunjuk :
Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan dengan indikator pengamatan!
Indikator

Deskriptor

Check
(√)

1. Mengkondisikan kelas

√

2. Memberikan apersepsi berupa
pertanyaan yang bersifat terbuka
3. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
4. Membangkitkan motivasi

√

2. Membimbing siswa
mengamati materi
melalui media
audiovisual
(keterampilan
menjelaskan, bertanya
dan mengadakan
variasi).

1. Menampilkan media sesuai materi

√

2. Menyampaikan materi secara garis
besar dengan jelas
3. Memberi kesempatan bertanya
siswa tentang materi
4. Memberi kesempatan siswa
mencatat hal penting

√

3. Mengelola kelas
dengan permainan
Talking Stick
(keterampilan
mengelola kelas,
mengadakan variasi

1. Penghentian tingkah laku siswa
yang menyimpang

√

1. Membuka pelajaran
(keterampilan
membuka pelajaran)

2. Menjelaskan aturan permainan
dengan bahasa yang mudah
dimengerti

Skor

4
√
√

√

4

√

3
√
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dan memberi
penguatan).

3. Memberi kesempatan berpikir
siswa untuk menjawab pertanyaan

√

4. Menciptakan iklim pembelajaran
yang kondusif
4. Membimbing diskusi
kelompok
(keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil)

1. Membagi kelas menjadi beberapa
kelompok secara heterogen
2. Berkeliling ke setiap kelompok
untuk melihat keaktifan anggota
diskusi.
3. Mendorong siswa aktif berdiskusi.

√
√

3

√

4. Mengkondisikan diskusi agar tertib
5. Membimbing
presentasi hasil
diskusi
kelompok(keterampil
an pembelajaran
perseorangan dan
membimbing diskusi
kelompok kecil)
6. Menutup
pembelajaran
(keterampilan
menutup pelajaran)

Jumlah Skor
Persentase
Kategori

1. Mengkondisikan presentasi agar
tertib
2. Mengklarifikasi jawaban siswa

√

3. Memberikan penguatan

√

√
3

4. Memberikan kesempatan
kelompok lain untuk berpendapat
1. Menyimpulkan pembelajaran

√

2. Melakukan refleksi pembelajaran

√

3. Mengerjakan soal evaluasi

√

4. Memberikan tindak lanjut

√

4

21
87,5%
Sangat Baik
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Kriteria Penilaian

Kriteria ketuntasan

Kategori

19,5 ≤ skor < 24

Sangat baik(A)

Tingkat Keberhasilan
Tuntas

15 ≤ skor < 19,5

Baik (B)

Tuntas

10,5 ≤ skor < 15

Cukup (C)

Tidak tuntas

6 ≤ skor < 10,5

Kurang (D)

Tidak tuntas

Semarang, 3 April 2015
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus I

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nama Siswa

1
2
2
4
3

Skor tiap indikator
2
3
4
5
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2

AP
NHM
SM
AH
MI
AHN
2
2
ADKA
4
3
ATPS
3
2
APB
4
4
AWPW
3
3
ANC
3
3
HPM
2
3
MPA
2
3
MRS
2
3
MSRJ
2
3
NSSZH
3
3
OS
2
2
SI
2
4
TH
3
4
WW
2
4
YDN
2
4
YSK
3
4
AZBPT
2
3
Rata-rata kelas
Persentase Keberhasilan klasikal
Kategori

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

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

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

Jumlah
Skor
6
2
12
2
13
2
15
4
16
Tidak hadir
3
17
4
21
2
17
4
21
3
17
3
18
3
17
2
13
2
13
2
13
2
17
2
11
4
19
3
20
3
15
2
13
3
14
2
16
16,27
67,79%
Baik

Kategori
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Sangat Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik

Semarang, 20 Maret 2015
Guru Kelas,

Ervin Indriyani
NIM 1401411019
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus II
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nama Siswa

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

Skor tiap indikator
2
3
4
5
2
3
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
2
2
4
3
3
2
3
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
3
4
3
2
4
3
4
4
2
4
4
4
3
2
4
3
4
4
4
3
2
2
3
4
4
2
4
2
2
2
3
4
3
3
3
2
2
3
2
4
3
4
4
4
4
4
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
4
3
3
4
3
3
3

AP
NHM
SM
AH
MI
AHN
ADKA
ATPS
APB
AWPW
ANC
HPM
MPA
MRS
MSRJ
NSSZH
OS
SI
TH
WW
YDN
YSK
AZBPT
Rata-rata kelas
Nilai terendah
Nilai tertinggi
Persentase Keberhasilan klasikal
Kategori

6
2
3
2
3
4
3
4
2
4
3
3
3
4
3
3
3
2
4
4
2
2
4
2

Jumlah
Skor
13
18
14
18
19
21
22
19
21
21
19
22
18
21
14
20
14
23
22
14
14
19
17
18,33
13
23
76,44%
Baik

Kategori
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Sangat Baik
Sangat Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik

Semarang, 27 Maret 2015
Guru Kelas,

Ervin Indriyani
NIM 1401411019
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus III

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nama Siswa

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

Skor tiap indikator
2
3
4
5
2
2
3
2
3
4
4
4
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
2
2
3
2
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
4
4
4
4
4
4
3

AP
NHM
SM
AH
MI
AHN
ADKA
ATPS
APB
AWPW
ANC
HPM
MPA
MRS
MSRJ
NSSZH
OS
SI
TH
WW
YDN
YSK
AZBPT
Jumlah skor
Rata-rata skor
Persentase Keberhasilan klasikal
Kategori

6
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4

Jumlah
Skor
15
23
14
17
19
22
23
23
24
24
21
22
20
23
17
21
14
24
23
19
15
23
23
470
20,56
85,14%
Sangat Baik

Kategori
Baik
Sangat Baik
Cukup
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Cukup
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Semarang, 3 April 2015
Guru Kelas

Ervin Indriyani

Ervin Indriyani
NIM 1401411019
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA
Siklus I
No
Nama Siswa
Nilai
1.
AP
70
2.
NHM
75
3.
SM
50
4.
AH
65
5.
MI
6.
AHN
55
7.
ADKA
85
8.
ATPS
80
9.
90
APB
10.
AWPW
65
11.
ANC
75
12.
HPM
80
13.
MPA
85
14.
MRS
70
15.
MSRJ
70
16.
50
NSSZH
17.
OS
60
18.
SI
85
19.
TH
55
20.
WW
60
21.
YDN
70
22.
YSK
65
23.
AABPT
75
Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Siswa yang tuntas
Siswa yang tidak tuntas
Persentase ketuntasan
Persentase ketidaktuntasan

Kategori
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
sakit
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
69,77
90
50
13
9
59,09%
40,9%
Semarang, 20 Maret 2015
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA
Siklus II
No
Nama Siswa
Nilai
1.
AP
60
2.
NHM
70
3.
SM
65
4.
AH
70
5.
75
MI
6.
AHN
60
7.
ADKA
90
8.
ATPS
85
9.
85
APB
10.
AWPW
60
11.
ANC
100
12.
HPM
100
13.
MPA
70
14.
MRS
70
15.
MSRJ
70
16.
85
NSSZH
17.
OS
60
18.
SI
100
19.
TH
60
20.
WW
70
21.
YDN
85
22.
YSK
70
23.
AABPT
75
Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Siswa yang tuntas
Siswa yang tidak tuntas
Persentase ketuntasan
Persentase ketidaktuntasan

Kategori
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
76,74
100
60
16
7
69,56%
30,43%
Semarang, 27 Maret 2015
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA
Siklus III
No
Nama Siswa
Nilai
1.
AP
70
2.
NHM
80
3.
SM
70
4.
AH
70
5.
80
MI
6.
AHN
60
7.
ADKA
100
8.
ATPS
95
9.
95
APB
10.
AWPW
65
11.
ANC
100
12.
HPM
100
13.
MPA
90
14.
MRS
80
15.
MSRJ
65
16.
100
NSSZH
17.
OS
80
18.
SI
100
19.
TH
75
20.
WW
95
21.
YDN
95
22.
YSK
80
23.
AABPT
85
Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Siswa yang tuntas
Siswa yang tidak tuntas
Persentase ketuntasan
Persentase ketidaktuntasan

Kategori
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
83,91
100
65
19
4
82,6%
17,39%
Semarang, 3 April 2015
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DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA
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Siklus I
Penilaian
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nama Siswa

Tanggung
jawab
2
4
2
2

AP
NHM
SM
AH
MI
AHN
ADKA
ATPS
APB
AWPW
ANC
HPM
MPA
MRS
MSRJ
NSSZH
OS
SI
TH
WW
YDN
YSK
AZBPT
Jumlah
Jumlah rata-rata skor
Kategori

Jumlah

Kategori

2
3
2
2

10
12
8
10

Baik
Baik
Cukup
Baik

3
4
4
3
4
2
3
4
3
3
3
3
4
4
2
2
3
3
215
11,4
Baik

11
15
12
13
13
12
10
12
12
11
10
10
14
12
13
10
10
11

Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik

Percaya diri

Disiplin

Kerjasama

4
2
2
3

2
3
2
3

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

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

Sakit
3
4
2
3
3
4
2
2
3
2
2
2
3
2
4
2
2
4

Semarang, 20 Maret 2015

DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA
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Siklus II
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nama
Siswa

Tanggung
jawab
2
4
2
2
4
4
4
2
3
3
4
2
2
3
2
2
2
4
3
4
3
3
4

AP
NHM
SM
AH
MI
AHN
ADKA
ATPS
APB
AWPW
ANC
HPM
MPA
MRS
MSRJ
NSSZH
OS
SI
TH
WW
YDN
YSK
AZBPT
Jumlah
Jumlah rata-rata skor
Kategori

Penilaian
Percaya
Disiplin
diri
4
2
2
3
2
2
3
3
4
4
2
4
4
3
2
4
4
4
4
3
4
4
2
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3

Kerjasama
2
3
2
2
3
3
4
4
3
4
2
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
289
12,55
Baik

Jumlah

Kategori

10
12
8
10
15
13
15
12
14
14
14
10
14
13
11
11
11
15
13
15
13
12
14

Baik
Baik
Cukup
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik

Semarang, 27 Maret 2015
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DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA
Siklus III
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nama
Siswa

Tanggung
jawab
AP
3
NHM
4
SM
3
AH
3
MI
4
AHN
4
ADKA
4
ATPS
4
APB
4
AWPW
4
ANC
4
HPM
3
MPA
3
MRS
3
MSRJ
3
NSSZH
3
OS
3
SI
4
TH
4
WW
3
YDN
3
YSK
4
AZBPT
3
Jumlah rata-rata skor
Kategori

Penilaian
Percaya
Disiplin
diri
4
3
3
4
2
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2
3
4
3
3
4
3
3
2
3
3
4
3

Kerjasama
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
3
4
4
13,73
Sangat Baik

Jumlah

Kategori

13
15
12
13
15
14
16
15
16
14
14
13
15
13
12
13
11
15
14
14
11
14
14

Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Semarang, 3 April 2015
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DATA HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA
SIKLUS I

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nama Siswa

AP
NHM
SM
AH
MI
AHN
ADKA
ATPS
APB
AWPW
ANC
HPM
MPA
MRS
MSRJ
NSSZH
OS
SI
TH
WW
YDN
YSK
AZBPT
Jumlah
Rata-rata
Jumlah rata-rata

1
4
2
3
2

Skor Tiap
Indikator
2
3
4
2
2

4
4
4
4
3
4
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
72
3,27

3
4
3
2
2
3
4
3
2
2
2
3
4
3
3
3
3
3
63
2,86

Jumlah
3
4
3
3
2

Kategori

11
Sangat baik
9
Baik
8
Baik
6
Cukup
Sakit
4
11
Sangat baik
3
11
Sangat Baik
2
9
Baik
3
9
Baik
2
7
Cukup
4
11
Sangat baik
3
10
Sangat Baik
2
8
Baik
2
8
Baik
2
7
Cukup
2
7
Cukup
3
9
Baik
3
11
Sangat baik
3
9
Baik
4
10
Sangat Baik
3
8
Baik
2
8
Baik
3
10
Sangat baik
62
197
Baik
2,82
8,95
8,95
Semarang, 20 Maret 2015
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DATA HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA
SIKLUS II

No

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

AP
NHM
SM
AH
MI
AHN
ADKA
ATPS
APB
AWPW
ANC
HPM
MPA
MRS
MSRJ
NSSZH
OS
SI
TH
WW
YDN
YSK
AZBPT
Jumlah
Rata-rata
Jumlah rata-rata

Skor Tiap
Indikator
1
2
3
4
3
4
2
4
3
3
2
4
4
4
2
4
2
2
4
4
4
2
3
3
4
3
2
4
2
3
3
2
2
4
3
4
3
4
3
3
4
2
4
2
3
3
2
3
3
4
3
2
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
75
75
72
3,26 3,26 3,13
9,65

Jumlah

Kategori

11
9
9
10
8
11
8
9
9
7
11
10
9
9
8
10
9
10
10
11
11
11
11
221
9,60

Sangat baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat baik
Sangat Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat Baik
Baik

Semarang, 27 Maret 2015
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DATA HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA
SIKLUS III

No

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

AP
NHM
SM
AH
MI
AHN
ADKA
ATPS
APB
AWPW
ANC
HPM
MPA
MRS
MSRJ
NSSZH
OS
SI
TH
WW
YDN
YSK
AZBPT
Jumlah
Rata-rata
Jumlah rata-rata

Skor Tiap
Indikator
1
2
3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
4
3
4
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
83
86
82
3,60 3,74 3,56
10,9

Jumlah

Kategori

12
10
10
9
10
11
11
12
11
11
12
10
11
10
10
9
10
10
11
12
12
12
11
247
10,74

Sangat baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat baik
Sangat Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Semarang, 3 April 2015
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CATATAN LAPANGAN
PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TALKING STICK
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
SIKLUS I

Nama SD

: SDN Mangkangkulon 02

Nama Guru

: Ervin Indriyani

Kelas/Semester

: IV / 2

Hari/Tanggal

: Jum’at, 20 Maret 2015

Pada kegiatan pembelajaran, saat permainan Talking Stick berlangsung,
ada siswa yang ingin mendapat giliran menjawab pertanyaan sehingga tidak mau
menggulirkan tongkat pada temannya.
Ada beberapa siswa yang meminta, memaksa, memohon kepada guru
untuk memberikan reward / hadiah. Ada siswa bernama YDN berkeliling sambil
membawa kemoceng untuk mengganggu teman lain dengan alasan ingin
membersihkan kelas.

Semarang, 20 Maret 2015
Observer,

Istiqomah
NIM 1401411239
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CATATAN LAPANGAN
PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TALKING STICK
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
SIKLUS II
Nama SD

: SDN Mangkangkulon 02

Nama Guru

: Ervin Indriyani

Kelas/Semester

: IV / 2

Hari/Tanggal

: Jum’at, 27 Maret 2015

Ketika bel berbunyi sebagai tanda memasuki ruang kelas untuk menerima
pembelajaran, banyak siswa yang tidak datang tepat waktu karena masih asyik
bermain memanjat pohon mangga.
Pada saat permainan Talking Stick berlangsung guru menginstruksikan
untuk menutup semua catatan, tetapi beberapa siswa mencontek catatan dengan
menaruh buku di bawah laci, menulis contekan pada telapak tangan. Ketika guru
memberikan pertanyaan pada siswa yang mendapat giliran, ada siswa bernama TH
bertanya jawaban pada teman sebelahnya.
Selam pembelajaran berlangsung ada siswa OS, YDN dan WW ingin
bermain game pada laptop yang diguanakan untuk penayangan media audiovisual
oleh guru. Ada siswa yang selalu berjalan-jalan di dalam kelas MSRJ dan
berpindah-pindah membawa tasnya.
Pada kegiatan akhir, ada beberapa siswa mengerjakan soal evaluasi dengan
mencontek temannya.
Semarang, 20 Maret 2015
Observer,

Reni Kustanti
NIM 140141102
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CATATAN LAPANGAN
PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL TALKING STICK
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
SIKLUS II
Nama SD

: SDN Mangkangkulon 02

Nama Guru

: Ervin Indriyani

Kelas/Semester

: IV / 2

Hari/Tanggal

: Jum’at, 3 April 2015

Pada kegiatan pembelajaran, masih ada siswa yang memminta
rewardkarena iri dengan temannya yang mendapat reward karena menjawab
dengan benar.
Ketika pembelajaran berlangsung, beberapa siswa WW, AP, MSRJ, YDN,
AZBPT bermain petak umpet dengan bersembunyi di belajang alamari dan di
bawah meja.

Semarang,3 April 2015
Observer,

Ulfah Nur Hikmah
NIM 1401412402
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LAMPIRAN 4
SURAT PENELITIAN
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Surat Keterangan KKM
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Surat Ijin Penelitian
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Surat Bukti Penelitian
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LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI
PENELITIAN
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DOKUMENTASI
Siklus I

Membuka pelajaran

Pengamatan audiovisual

Permainan Talking Stick
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Diskusi kelompok

Penyampaian hasil diskusi

Menutup pelajaran
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DOKUMENTASI
Siklus II

Membuka pelajaran

Pengamatatan audiovisual

Permaianan Talking Stick
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Diskusi kelompok

Penyampaian hasil
diskusi

Menutup pelajaran
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DOKUMENTASI
Siklus III

Membuka pelajaran

Pengamatan audiovisual

Permainan Talking Stick
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Diskusi kelompok

Penyampaian hasil diskusi
kelompok

Menutup pelajaran

