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ABSTRAK 
 

Ardiani, Appita. 2015. Peningkatan Kualitas  Pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media Visual 

pada siswa kelas IV SD Negeri Pakintelan 03 Semarang. Skripsi. Jurusan 

PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Drs. H.A. Zaenal Abidin, M.Pd. 

  

Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang fokus 

pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak 

dan kewajibanya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan 

berkarakter seperti yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, diketahui bahwa guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif, pemanfaatan media pembelajaran yang belum 

optimal, serta aktivitas siswa yang masih pasif dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Hal ini ditunjukkan dari 25 

siswa, 17 siswa diataranya belum mencapai KKM. Solusi dari beberapa kendala 

tersebut adalah dilaksanakannya Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media Visual. 

Model pembelajaran NHT memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Rumusan 

masalah dalam penelitian adalah apakah model NHT dengan media visual dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03 Kota Semarang. 

Tujuan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran NHT dengan media Visual pada siswa kelas IV SDN 

Pakintelan 03 Semarang. 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari satu 

kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 

Pakintelan 03 Semarang, sebanyak 25 siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Sumber data: guru, 

siswa, data dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data 

meliputi teknik tes dan non tes, teknik analisis data menggunakan data kuantitatif 

dan data kualitatif. 

Hasil penelitian keterampilan guru siklus I memperoleh skor 16 (cukup), 

siklus II memperoleh skor 25 (baik), siklus III memperoleh skor 30 (sangat baik). 

Skor aktivitas siswa pada siklus I 2,68 (baik), pada siklus II 2,91 (baik), dan pada 

siklus III 3,45 (sangat baik). Sedangkan rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 68,4 

dengan ketuntasan klasikal 56%, siklus II sebesar 74,4 dengan ketuntasan klasikal 

76%, siklus III sebesar 82,4 dengan ketuntasan klasikal 88%. 

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah model pembelajaran NHT dengan 

media Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. Berdasarkan hasil 

penelitian disarankan bahwa model pembelajaran kooperatif hendaknya 

diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan aktivitas siswa selama 

kegiatan pembelajaran. 

Kata Kunci: visual, kualitas pembelajaran, Numbered Head Together 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 Bab I pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Mata Pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 serta 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006. Dengan adanya 

pembelajaran PKn di sekolah dasar, diharapkan watak dan kepribadian bangsa 

Indonesia terbentuk dengan benar sehingga Indonesia menjadi sebuah negara yang 

maju dengan disertainya sebuah pendidikan yang berkualitas. 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), tujuan mata 

pelajaran PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

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

kewarganegaraan 
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b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 

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

korupsi 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter- karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

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

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di SD menjadi 

sarana untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan moral berdasarkan budaya 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat 

diwujudkan dalam bentuk perilaku  kehidupan sehari-hari, sebagai individu 

maupun anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Dengan demikian, mata pelajaran PKn harus diajarkan dengan menggunakan 

model-model pembelajaran yang inovatif dan menarik. Pembelajaran dengan 

menggunakan metode-metode lama seperti metode ceramah akan membuat 

penurunan prestasi peserta didik karena tidak menariknya minat peserta didik 

dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pembelajaran 

PKn di kelas IV SD Negeri Pakintelan 03 menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor. 
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Dari faktor guru: (1) guru kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran, 

(2) guru kurang inovatif dalam penggunaan model pembelajaran (3) guru belum 

menggunakan media pembelajaran dengan optimal. Dari faktor siswa: (1) siswa 

kurang antusias dalam pembelajaran, (2) siswa kurang aktif dalam pembelajaran, 

(3) siswa mudah bosan saat pembelajaran.  

Hal tersebut didukung dari hasil evaluasi dalam tes formatif pada 

pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi Subtema Gaya dan Gerak KD 3.4 di 

kelas IV SD Negeri Pakintelan 03 tahun pelajaran 2013/2014 dari 25 siswa hanya 

8  siswa (32%) yang mendapatkan nilai diatas kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu 66, sedangkan sisanya 17 siswa (68%) nilainya dibawah KKM. Berdasarkan 

data evaluasi hasil belajar yang diperoleh dalam pembelajaran PKn tersebut perlu 

adanya pemecahan masalah pembelajaran tersebut, agar kualitas pembelajaran 

PKn meningkat.  

Berdasarkan diskusi tim peneliti, untuk memecahkan masalah 

pembelajaran tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan untuk  

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat mendorong keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas guru, maka peneliti menggunakan 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media visual. 

Menurut Russ Frank (dalam Huda, 2012:138) Model Pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) adalah model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. Model ini dapat meningkatkan semangat kerjasama 

antar siswa. Penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 
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dengan media visual dapat membuat siswa aktif dan produktif dalam 

pembelajaran serta mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam media yang 

disajikan. 

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran PKn yang mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Diharapkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran yang dirancang 

dengan menarik. Dengan belajar secara berkelompok akan membuat siswa lebih 

antusias dalam pembelajaran sehingga siswa mudah memahami materi yang 

dipelajari. 

Hal tersebut didukung dengan beberapa hasil penelitian yang 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Esti Mulyaningdyah (2013) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together untuk 

Meningkatkan Kualitas Belajar pada kelas V SDN Kedung Baruk II/591 

Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 

dari siklus I yaitu 55,56% meningkat menjadi 75,86% pada siklus II dan pada 

siklus III meningkat lagi menjadi 86,20%. 

Selain itu, penelitian lain yang juga menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT)  adalah penelitian yang dilakukan oleh Dika 

Prestama (2013) dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui 

Model Cooperative Learning Tipe NHT  dengan Media CD Pembelajaran pada 

Siswa Kelas IV D  SD Hj Isriati Baiturrahman 1 Semarang” hasil penelitian 
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menunjukkan adanya peningkatan (1) Keterampilan guru pada siklus I sebesar 22 

dengan persentase 61% berkategori baik,  pada  siklus  II  jumlah  skor  meningkat  

menjadi  sebesar 29 dengan persentase 80,5% berkategori sangat baik, dan  terjadi  

peningkatan  jumlah  skor  pada  siklus  III  menjadi sebesar 34 dengan persentase 

95% berkategori sangat baik, (2)Aktivitas siswa pada  pelaksanaan  siklus  I  

sebesar  13,85 dengan persentase 34,5% berkategori cukup,  siklus  II  jumlah 

rata-rata skor  aktivitas  siswa  meningkat menjadi sebesar 20,07 dengan 

persentase 50,25% berkategori baik dan terjadi  peningkatan  jumlah rata-rata skor  

pada  siklus  III  menjadi  sebesar  27,23  dengan   persentase 68% berkategori  

baik, (3) hasil belajar siswa pada siklus I mendapatkan persentase ketuntasan 

klasikal siswa sebesar 26,9% dengan kualifikasi tidak tuntas, kemudian meningkat 

pada siklus II yaitu menjadi 39,3% dengan kualifikasi tidak tuntas dan pada siklus 

III meningkat lagi menjadi 86,9% dengan kualifikasi tuntas.  

Dari uraian latar belakang masalah tersebut,  maka peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul ”Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pkn 

Menggunakan Model Numbered Head Together (NHT) dengan Media Visual 

pada Siswa Kelas IV SD Negeri Pakintelan 03 Semarang” 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan model pembelajaran 

kooperatif  Numbered Head Together (NHT) dengan media visual dalam 
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meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 

Pakintelan 03  Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Pakintelan 03? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Pakintelan 03? 

3. Apakah penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Pakintelan 03? 

 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka untuk memecahkan masalah 

tersebut akan dilaksanakan penelitian yang berbentuk Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual. 

Menurut Russ Frank (dalam Huda, 2012:138) Model Pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) adalah model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. model ini dapat meningkatkan semangat kerjasama 

antar siswa. Menurut Daryanto (dalam Sudjana, 2010:7), media visual merupakan 
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semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat 

panca indera mata. Media visual memegang peran yang penting dalam proses 

belajar. 

1.2.2.1. Langkah-langkah Numbered head Together (NHT) 

Menurut Huda (2013:203) langkah-langkah model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) adalah: 

1. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok. 

2. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor. 

3. Guru member tugas/pertanyaan pada masing-masing kelompok untuk 

mengerjakannya 

4. Setiap kelompok 

5.  mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap paling tepat dan 

memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut. 

1.2.2.2 langkah-langkah penggunaan media visual. 

Menurut Sudjana (2010:07) langkah-langkah media visual adalah: 

1. Mempersiapkan media visual sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Penyajian media visual. 

3. Penerapan media visual 

4. kelanjutan media visual 

1.2.2.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan Media Visual 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang dipelajari. 

2. Siswa mengamati tayangan slide power point tentang materi yang dipelajari. 
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3. Guru membentuk kelompok siswa beranggotakan 4-5 siswa. 

4. Masing-masing siswa diberi nomor kepala 1-5 di setiap kelompok. 

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok. 

6. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan guru. 

7. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. 

8. Siswa yang dipanggil, menjawab pertanyaan dari guru. 

9. Guru meluruskan jawaban dari siswa. 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

11. Guru menjawab pertanyaan siswa. 

12. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah: 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Head Together (NHT) dengan media visual 

pada siswa kelas IV SD Negeri Pakintelan 03 Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan keterampilan guru melalui penerapan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual dalam pembelajaran 

PKn kelas IV SD Negeri Pakintelan 03. 
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2. Meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual dalam pembelajaran 

PKn kelas IV SD Negeri Pakintelan 03. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual dalam pembelajaran 

PKn kelas IV SD Negeri Pakintelan 03. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media visual, diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas siswa serta meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Siswa  

1. Meningkatkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran PKn. 

2.  Meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran PKn. 

3. Meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran 

PKn.  

4. Melatih siswa untuk aktif, tanggung jawab dan kreatif. 

b. Guru 

1. Sebagai bahan perbaikan dalam pembelajaran PKn di kelas menggunakan 

model-model pembelajaran inovatif , khususnya pembelajaran 
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menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual. 

2. Dapat menambah profesionalisme guru 

3. Memberikan pengetahuan dan pengalaman pada guru mengenai 

penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media visual dalam pembelajaran PKn. 

c. Sekolah / Lembaga Pendidikan 

1. Dapat menjadi bahan kepustakaan tentang pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT). 

2. Dapat dijadikan tolok ukur pengambilan kebijakan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran di sekolah agar tujuan pendidikan di sekolah dapat 

tercapai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar 

individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat 

melalui berbagai pegalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, dan 

memahami sesuatu (Sudjana, 2013:28). 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Daryanto, 

2013:2). 

Hamalik (2011:27), belajar ialah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

itu, yakni mengalami kejadian yang dipelajari. Belajar mengandung pengertian 

terjadinya perubahan persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku 

misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. 

Menurut Hamdani (2011: 23) Belajar merupakan proses interaksi antara 

individu dan lingkungan. Hal berarti individu harus aktif apabila dihadapkan pada 

lingkungan tertentu. Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki 

berbagai potensi untuk belajar. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan proses yang dilakukan individu untuk dapat memperbaiki 

tingkah laku melalui berbagai pengalaman yang diperolehnya. 

2.1.2. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 297). 

Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011: 23) mendefinisikan 

pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari.  

Pembelajaran menurut Bruce Weil (dalam Sanjaya, 2006 : 104) adalah 

membentuk kreasi lingkungan yang dapat mengubah struktur kognitif siswa. 

Tujuan pengaturan lingkungan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman 

belajar yang member latihan-latihan penggunaan fakta-fakta. Proses pembelajaran 

menuntut aktivitas siswa secara penuh untuk mencari dan menemukan sendiri. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas pembelajaran juga dapat 

disimpulkan sebagai suatu usaha untuk menciptakan suatu kondisi yang 

komunikatif antara siswa dengan pendidik yang dapat membuat siswa 

menemukan dan mendapatkan sesuatu yang dipelajari. 

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Daryanto (2013:36-50)  faktor yang mempengaruhi belajar 

digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

 



13 

 

 

 

2.1.3.1.Faktor Intern 

Daryanto (2013:36-41) membagi faktor intern menjadi tiga faktor, yaitu: 

1. Faktor jasmaniah, terdiri atas: (a) faktor kesehatan, sehat berarti dalam 

keadaan baik segenap badan beserta bagian bagiannya bebas dari penyakit. 

Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Proses belajar seseorang akan 

terganggu jika kesehatannya terganggu; (b) cacat tubuh, cacat tubuh adalah 

sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai 

tubuh/badan. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar, 

2. Faktor psikologis, terdiri atas: (a) inteligensi, inteligensi besar pengaruhnya 

terhadap kemajuan belajar. Siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang 

tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat ineligensi yang 

rendah; (b) perhatian, untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka 

siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari, jika bahan 

pelajaran tidak menjadi perhatian siswa maka akan timbul kebosanan 

sehingga is tidak lagi suka belajar; (c) minat, minat adalah kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat 

besar pengaruhnya terhadap belajar karena bila bahan peajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya, karena tidak ada minat baginya; (d) bakat, bakat adalah 

kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu akan terealisasi menjadi 

kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih; (e) motif, motif erat 

kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam proses belajar haruslah 

diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik 
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atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian; (f) 

kematangan, kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan 

kegiatan secara terus-menerus. Untuk itu diperlukan latihan-latihan dan 

pelajaran; (g) kesiapan, kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon 

atau bereaksi. Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar karena jika 

siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan maka hasil belajarnya akan 

lebih baik,  

3. Faktor kelelahan, kelelahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani 

terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan 

adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang. 

2.1.3.2.Faktor Ekstern 

Daryanto (2013:41-50) juga menggolongkan faktor ekstern menjadi tiga 

faktor, yaitu: 

1. Faktor keluarga, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

yang meliputi: (a) cara orang tua mendidik, cara oran tua mendidik anaknya 

besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya karena keluarga adalah lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk 

mendidik dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan 
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dalam ukuran besar yaitu pendidik bangsa, negara dan dunia; (b) relasi antar 

anggota keluarga, relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi 

orang tua dengan anaknya. Hubungan antar anggota keluarga yang baik 

adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan 

bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk mensukseskan belajar 

anak sendiri; (c) suasana rumah, suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi 

atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga dimana anak 

berada da belajar; (d) keadaan ekonomi keluarga, keadaan ekonomi keluarga 

erat hubungannya dengan terpenuhinya kebutuhan belajar anak; (e) 

pengertian orang tua, anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua; 

(f) latar belakang kebudayaan, tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam 

keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu ditanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak, agar mendorong semangat anak 

untuk belajar, 

2. Faktor sekolah, meliputi: (a) metode mengajar, metode mengajar adalah suatu 

cara/jalan yang harus dilalui dalam mengajar. Guru perlu mencoba metode-

metode yang baru, yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar; 

(b) kurikulum, kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan menyajikan 

bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan megembangkan bahan 

pelajaran itu; (c) hubungan guru dengan siswa, di dalam hubungan guru 

dengan siswa yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai 

pelajaran yang diberikan kepadanya sehingga siswa berusaha mempelajari 

sebaik-baiknya; (d) hubungan siswa dengan siswa, menciptakan hubungan 
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yang baik antar siswa adalah perlu, agar dapat memberikan pengaruh yang 

positif terhadap belajar anak/siswa; (e) disiplin sekolah, kedisiplinan sekolah 

erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah uga dalam belajar. 

Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dan 

melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan 

administrasi dan keberisihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan 

lain-lain; (f) alat pelajaran, alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan 

memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu agar guru 

dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan 

baik, serta dapat belajar dengan baik pula; (g) waktu sekolah, waktu sekolah 

ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah, waktu juga 

mempengaruhi belajar siswa; (h) standar pelajaran di atas ukuran, standar 

pelajaran di atas standar yang diberikan oleh guru dapat membuat siswa 

merasa kurang mampu dan takut terhadap guru; (i) keadaan gedung, keadaan 

gedung harus sesuai dengan jumlah siswa; (j) metode belajar, dengan cara 

belajar yang tepat, akan efektif pula hasil belajar siswa. Memilih cara belajar 

yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil belajar, (k) tugas 

rumah, waktu belajar adalah di sekolah, sehingga diharapkan guru tidak 

terlalu banyak memberi tugas yang harus dikerjakan di rumah, 

3. Faktor masyarakat, meliputi: (a) kegiatan siswa dalam masyarakat, kegiatan 

siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan 

pribadinya, tetapi jika siswa terlalu banyak mengambil bagian dalam kegiatan 
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masyarakat, belajarnya akan terganggu; (b) mass media, mass media yang 

baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap 

belajarnya, sedangkan mass yang jelek akan berpengaruh jelek terhadap 

siswa; (c) bentuk kehidupan masyarakat, kehidupan lingkungan masyarakat 

yang baik akan dapat memberi pengaruh yang positif terhadap anak/siswa 

sehingga siswa dapat belajar dengan sebaik-baiknya. 

2.1.4. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2005: 603) menyebutkan 

bahwa definisi kualitas adalah kadar, derajat, taraf atau tingkat baik buruknya 

sesuatu. Sedangkan pembelajaran adalah  proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas pasal 1 ayat 20). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Etzioni 

(dalam Hamdani, 2011: 194) yang menyebutkan bahwa kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas merupakan suatu 

konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor dalam mencapai tujuan atau 

sasarannya. 

Hamdani (2011:194) mengemukakan aspek-aspek efektivitas belajar, 

yaitu: (1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3) perubahan 

sikap; (4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi; (7) 

peningkatan partisipasi; (8) peningkatan interaksi kultural.  

Menurut Depdiknas (2004: 7) Kualitas pembelajaran dapat diartikan 

sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum, bahan 
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belajar, media, fasilitas, sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil 

belajar yang optimal sesuai tuntutan kurikuler. 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kualitas 

pembelajaran, peneliti menentukan tiga indikator sebagai acuan, yaitu: 

ketermpailan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Ketiga indikator tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.5.  Keterampilan Guru 

Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Untuk memenuhi tututan di atas, 

guru harus memaknai pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan 

perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Oleh karena itu, untuk menciptakan 

pembelajaran yang kreatif, dan menyenangkan, diperlukan berbagai keterampilan 

guru. 

Keterampilan guru diintegrasikan dalam keterampilan dasar mengajar. 

Menurut Usman (2013:74-108) terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang 

dianggap sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. 

Kedelapan keterampilan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Keterampilan Bertanya 

Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting 

karena pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat 

akan memberikan dampak positif terhadap siswa. Keterampilan bertanya dibagi 

menjadi 2 yaitu yang pertama keterampilan bertanya dasar, dengan komponen-
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komponen: (a) penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat; (b) pemberian 

acuan; (c) pemusatan perhatian; (d) penyebaran pertanyaan: ke seluruh kelas, ke 

siswa tertentu, meminta siswa lain menanggapi jawaban temannya; (e) pemberian 

waktu berpikir; (f) pemberian tuntunan, yang kedua yaitu keterampilan bertanya 

lanjut, yang terdiri dari komponen: (a) pengubahan tuntutan kognitif dalam 

menjawab pertanyaan, yaitu dari tingkatan yang paling rendah (mengingat) ke 

tingkat yang lebih tinggi seperti memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi; (b) pengaturan urutan pertanyaan yang paling 

sederhana diikuti dengan yang agak kompleks, sampai pada pertanyaan yang 

paling kompleks; (c) penggunaan pertanyaan pelacak dengan berbagai teknik 

seperti: klarifikasi, meminta siswa memberi alasan atas jawabannya, meminta 

kesepakatan pandangan dari siswa lain, meminta ketepatan jawaban, meminta 

jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, meminta jawaban yang lebih 

kompleks; (d) peningkatan terjadinya interaksi, dengan cara meminta siswa lain 

memberi jawaban atas pertanyaan yang sama. 

2. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Jenis 

penguatan yaitu penguatan verbal dan nonverbal. Penguatan verbal dapat berupa 

kata-kata/kalimat pujian, seperti “bagus”, “tepat sekali”, atau “saya puas akan 

pekerjaanmu”. Sedangkan penguatan nonverbal, yaitu berupa: a) penguatan gerak 

isyarat; b) penguatan pendekatan; c) penguatan dengan sentuhan; d) penguatan 

dengan kegiatan yang menyenangkan; e) penguatan berupa simbol atau benda; 
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serta (f) jika siswa memberikan jawaban yang hanya sebagian saja benar maka 

guru tidak langsung menyalahkan siswa. 

3. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar 

mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa. Variasi dalam 

kegiatan belajar mengajar mempunyai 3 komponen yaitu: (a) variasi dalam 

mengajar guru yang terdiri dari penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian 

siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, mengadakan kontak pandang dan gerak, 

gerakan badan mimik, pergantian posisi guru di dalam kelas dan gerak guru; (b) 

variasi dalam penggunaan media dan alat pengajara; dan (c) variasi pola interaksi 

dan kegiatan siswa. 

4. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu 

dengan yang lainnya. Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk: (a) membimbing 

siswa untuk mendapat dan memahami berbagai hukum, dalil, fakta, definisi, dan 

prinsip secara objektif dan bernalar; (b) melibatkan siswa untuk berpikir dengan 

memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan;  (c) untuk mendapat balikan dari 

siswa mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman 

mereka; serta (d) membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses 

penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. 

5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 
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Membuka pelajaran dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan 

yang akan dicapai, menarik perhatian siswa, memberi acuan, dan membuat kaitan 

antara materi pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa dengan bahan yang akan 

dipelajarinya. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dimaksudkan 

untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam 

proses belajar mengajar. 

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatka 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai 

pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. 

Komponen keterampilan membimbing diskusi kecil adalah: (a) memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; (b) memperluas masalah atau 

urutan pendapat; (c) menganalisis pandangan  siswa; (d) meningkatkan urunan 

siswa; (e) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (f) menutup diskusi. 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Prinsip 

penggunaan keterampilan mengelola kelas yaitu : (a) kehangatan dan keantusiasan 

guru, kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim 

kelas yang menyenangkan yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar 

mengajar yang optimal; (b) tantangan, penggunaan kata-katam, tindakan atau 
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bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga 

mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang; (c) 

bervariasi, penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang 

bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan 

menghindari kejenuhan; (d) keluwesan, keluwesan tingkah laku guru untuk 

mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya 

gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif; (e) 

penekanan pada hal-hal yang positif, dalam mengajar dan mendidik, guru harus 

menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa 

pada hal-hal yang negatif; (f) penanaman disiplin diri , guru harus selalu 

mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri, dan guru sendiri hendaknya 

menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung 

jawab. 

8. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru 

memberikan perhatian terhadap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab 

antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa lainnya.kombinasi 

pengajaran klasikal, kelompok kecil dan perseorangan memberikan peluang yang 

besar bagi tercapainya tujuan pengajaran, sehingga penguasaan keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan satu kebutuhan yang 

esensial bagi setiap calon guru dan guru profesional. 

Menurut Mulyasa, (2013:92) keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan dapat dilakukan dengan: (1) mengembangkan keterampilan dalam 
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pengorganisasian, dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam 

pemberian tugas; (2) membimbing dan memudahkan belajar, yang mencakup 

pengatan, proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran; (3) perencanaan 

penggunaan ruangan; dan (4) pemberian tugas yang jelas, menantan, dan 

menarik. 

Dalam penelitian ini, keterampilan guru akan dikemas menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media visual. 

2.1.6. Aktivitas Siswa 

Paul B. Dierich (dalam Hamalik, 2011) menggolongkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a) Aktivitas visual, seperti membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

demonstrasi, pameran, atau mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b) Aktivitas lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c) Aktivitas mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

diskusi. 

d) Aktivitas menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket.  

e) Aktivitas menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f) Aktivitas motorik, seperti melakukan percobaan, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan pameran, menari dan berkebun. 
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g) Aktivitas mental, seperti mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

mengambil keputusan. 

h) Aktivitas emosional, seperti menaruh minat, gembira, merasa bosan, berani, 

tenang, gugup. 

Dalam penelitian ini aktivitas siswa dikemas menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media visual. 

2.1.7. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar.  

Merujuk pemikiran Gagne (dalam Thobroni, 2012 : 22-23) hasil belajar 

berupa hal-hal berikut: 

a) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifiks. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi symbol, pemecahan masalah, maupun penerapan 

aturan.  

b) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintetis fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.   
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c) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Keterampilan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah.  

d) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

e) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.  

Sedangkan menurut Bloom (dalam Thobroni, 2012:23-24) hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

a) Domain kognitif mencakup: 

(1) Knowledge (pengetahuan, ingatan); 

(2) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); 

(3) Application (menerapkan); 

(4) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan); 

(5) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru); 

(6) Evaluating (menilai). 

b) Domain afektif mencakup: 

(1) Receving (sikap menerima); 

(2) Responding (memberikan respons);  

(3) Valuing (nilai); 
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(4) Organization (organisasi); 

(5) Characterization (karakterisasi). 

c) Domain psikomotor mencakup: 

(1) Initiatory; 

(2) Pre-routine; 

(3) Rountinized; 

(4) Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan hasil 

intelektual. 

Menurut Hamdani (2011: 303) dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, 

guru harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

a) Valid, penilaian hasil belajar harus mengukur pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan 

standar kompetensi lulusan. 

b) Objektif, penilaian hasil belajar siswa hendaknya tidak dipengaruhi oleh 

subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, 

budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. 

c) Transparan, penilaian hasil belajar harus dapat diketahui oleh semua pihak 

yang berkepentingan. 

d) Adil, penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan siswa. 

e) Terpadu, penilaian hasil belajar merupakan salah satu komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 
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f) Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian hasil belajar mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang 

sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan siswa. 

g) Bermakna, penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, mempunyai 

arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak. 

h) Sistematis, penilaian hasil belajar dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

i) Akuntabel, penilaian hasil belajar dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

j) Beracuan kriteria, penilaian hasil belajar didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang telah ditetapkan. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri individu yang mencakup tiga 

aspek, yaitu kognitif, afektif, serta psikomotor. Aspek kognitif ditunjukkan 

berdasarkan hasil belajar siswa dengan mengerjakan soal evaluasi, aspek afektif 

ditunjukkan melalui keaktifan dalam berpendapat dalam diskusi dan menanggapi 

pernyataan dari kelompok lain, sedangkan aspek psikomotorik ditunjukkan 

melalui kegiatan siswa mensimulasikan tata cara pemilihan organisasi. 

2.1.8. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

Dalam pasal 39 UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa PKn 

merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan 

kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan 

negara serta pendidikan pendahuluan belanegara agar menjadi warga negara yang 
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dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Menurut Soemantri (2001 : 299) 

mata pelajaran PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik 

yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh 

positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu 

diprosesguna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan 

bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

2.1.8.1. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup mata pelajaran PKn menurut KTSP (2006 :271) adalah 

sebagai berikut: 

a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, 

Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan 

negara,  Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Keterbukaan dan jaminan keadilan. 

b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi:  Tertib dalam kehidupan keluarga, 

Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-

peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

Sistim hukum  dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional. 

c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak,  Hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM. 
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d. Kebutuhan warga negara, mencakup: hidup gotong royong, harga diri sebagai 

masyarakat kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, 

menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga 

negara. 

e. Konstitusi negara, mencakup: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar 

negara dengan konstitusi. 

f. Kekuasaan dan politik, mencakup: pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem 

politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan 

pers dalam masyarakat demokrasi. 

g. Pancasila, mencakup: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai 

pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka. 

h. Globalisasi, mencakup: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, hubungan internasional dan organisasi 

internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 

 

2.1.8.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut KTSP (2006:270), mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

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

kewarganegaraan. 
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b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya. 

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

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

2.1.8.3. PKn SD/MI 

Menurut Ruminiati (2007:1-27) PKn SD merupakan mata pelajaran yang 

berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan 

dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila /budaya bangsa seperti yang 

terdapat pada kurikulum PKn SD. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat 

melalui taksonomi Bloom, dapat juga menggunakan jenjang afektif 

(Kratzwoh,1967), berupa penerimaan nilai (receiving), penanggapan nilai 

(responding), penghargaan nilai (valuing), pengorganisasi nilai (organization), 

karakterisasi nilai (characterization). 

Kurikulum SD/MI memuat delapan mata pelajaran, muatan lokal dan 

pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi 

daerah. Substansi mata mata pelajaran IPA dan IPS SD/MI merupakan IPA 

terpadu dan IPS terpadu, pembelajaran pada kelas rendah dilaksanakan melalui 

pendekatan tematik termasuk PKn, sedangkan kelas tinggi dilaksanakan melalui 
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pendekatan mata pelajaran. Alokasi waktu satu jam pembelajaran 35 menit. 

Cakupan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian adalah: 

peningkatan kesadaran, dan wawasan peserta didik akan status hak dan 

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

peningkatan kualitas dirinya sebaai manusia. Kesadaran dan wawasan 

kebangsaan, jiwa dan patriotisme, bela negara, penghargaan terhadap hak-hak 

asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, gender, 

demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, membayar pajak, dan 

sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme. 

2.1.9. Pembelajaran Kooperatif 

2.1.9.1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Menurut H. Karli dan Yuliariatiningsih, M.S. (dalam Hamdani, 2011: 165) 

menyatakan bahwa pembalajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar 

yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu 

diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang 

terdiri dari dua orang atau lebih. Keberhasilan kerja sangat dipengaruhi 

keterlibatan setiap anggota kelompok itu sendiri. 

Selain itu, Eggen dan Kauchak, (dalam Trianto, 2011 : 42) juga 

berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik, menurut 

Arends (dalam Trianto, 2011:47) menyatakan bahwa pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
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a. Siswa bekerja dalam kelompok secara koopatif untuk menuntaskan materi 

belajar.  

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. 

c. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin yang beragam. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu. 

2.1.9.2.Kelebihan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

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

diarahkan oleh guru (Suprijono, 2009:54-55). Secara umum pembelajaran 

kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas 

dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang 

dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang di maksud. Guru 

biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. 

Sedangkan Roger dan David Johnson (Suprijono, 2009: 58) 

mengungkapkan bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap 

pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal lima unsur dalam 

model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah: 

a. Positive interdependence ( saling ketergantungan positif ) 

b. Personal responsibility ( tanggung jawab perseorangan ) 

c. Face to face promotive interaction ( interaksi promotif ) 

d. Interpersonal skill ( komunikasi antaranggota ) 
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e. Group processing ( pemrosesan kelompok ) 

2.1.10. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Menurut Russ Frank (dalam Huda 2012:138) kelebihan dari model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT)  ialah: 

1. Terjadi interaksi antara siswa melalui diskusi/siswa secara bersama dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi.  

2. Siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh manfaat melalui 

aktivitas belajar NHT. 

3. Dengan bekerja secara berkelompok, kemungkinan konstruksi pengetahuan 

akan manjadi lebih besar/kemungkinan untuk siswa dapat sampai pada 

kesimpulan yang diharapkan.  

4. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat kepemimpinan. 

Menurut Huda (2012:138) langkah-langkah model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) yaitu: 

1. Siswa dibagi dalam kelompok kelompok. Masing-masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor 

2. Guru memberikan tugas/pertanyaan dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya 

3. Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap paling benar 

dan memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut. 
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4. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok mereka. 

2.1.11. Media Visual 

Menurut Gagne dalam Sadiman dkk (2011: 6) Media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

Sementara itu,Briggs dalam Sadiman (2011:6) berpendapat bahwa media adalah 

segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswanya untuk 

Belajar. Contohnya buku, film bingkai dan kaset. 

Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education 

Association/NEA) dalam Sadiman (2011:7) Media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Menurut Daryanto (dalam Sudjana, 2010:7), media visual merupakan 

semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat 

panca indera mata. Media visual memegang peran yang penting dalam proses 

belajar. 

Menurut, Djamarah (2010:124), media visual adalah media yang hanya 

mengandalkan indra penglihatan. Media visual menampilkan gambar diam seperti 
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film strip (film rangkai), slides (film bingkai), foto, gambar atau lukisan, dan 

cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau symbol yang 

bergerak seperti film bisu, dan film kartun. 

Selain itu, menurut Sudjana (2010:8), pengajaran sebagai upaya terencana 

dalam membina pengetahuan sikap dan keterampilan para siswa melalui interaksi 

siswa dengan lingkungan belajar yang diatur guru pada hakikatnya mempelajari 

lambang-lambang verbal dan visual. Lambang-lambang tersebut dicerna, disimak 

oleh para siswa sebagai penerima pesan yang disampaikan guru. Oleh karena itu, 

pengajaran dikatakan dikatakan efektif apabila penerima pesan (siswa) dapat 

memahami makna yang dipesankan oleh guru sebagai lingkungan belajarnya. 

Adapun kelebihan media visual dalam pembelajaran menurut sadiman dkk 

(2011:28) yaitu : 

1.       Media visual dapat dibaca berkali-kali. 

2.      media visual dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan 

analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berfikir lebih spesifik 

tentang isi tulisan. 

3.      Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. 

4.      Media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungan sekitarnya. 

5.      Dapat menanamkan konsep yang benar. 

6.      Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7.      Dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 
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Yang termasuk dalam media visual adalah media grafis. Menurut Sadiman 

dkk (2011:28), media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Selain itu, 

media grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau 

diabaikan bila tidak digrafiskan. Menurut Sadiman dkk (2011:28-49), media 

grafis mempunyai berbagai jenis, diantaranya: 

1. Gambar/foto, kelebihan media gambar/foto yaitu lebih menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan dengan media verbal semata dan dapat mengatasi 

keterbatasan pengamatan. 

2. Sketsa, sketsa adalah gambar yang sederhana yang melukiskan bagian 

pokok tanpa detail 

3. Diagram, diagram berisi petunjuk-petunjuk, diagram menyederhanakan hal 

yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan. 

4. Bagan/Chart, bagan/chart berfungsi menyajikan ide-ide atau konsep-konsep 

yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. 

5. Grafik, grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis 

atau gambar. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif 

secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan sesuatu objek 

atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. 

6. Kartun, kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-

simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara cepat dan ringkas atau 

kejadian-kejadian tertentu. 
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7. Poster, poster berfungsi untuk mempengaruhi orang-orang untuk melakukan 

hal sesuai isi dalam poster. 

8. Peta dan globe, peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. 

9. Papan Flanel, papan flanel adalah media grafis yang efektif untuk 

menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasarannya. 

10. Papan Buletin, fungsi papan buletin yaitu untuk menerangkan sesuatu, dan 

untuk memberitahukan kejadian dalam waktu tertentu. 

2.1.12. Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan Media Visual dalam Pembelajaran PKn 

Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media visual 

merupakan pembelajaran yang memadukan antara model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) dengan media visual. Menurut Russ Frank (dalam Huda 

2012:138), model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) merupakan 

model  pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Sedangkan 

media visual menurut Daryanto (dalam Sudjana, 2010:7), media visual merupakan 

semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat 

panca indera mata. 

Berikut ini merupakan uraian langkah-langkah pembelajaran PKn 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media visual: 

2.1.12.1 Langkah-langkah Numbered head Together (NHT) 
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Menurut Huda (2013:203) langkah-langkah model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) adalah: 

6. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok. 

7. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor. 

8. Guru member tugas/pertanyaan pada masing-masing kelompok untuk 

mengerjakannya 

9. Setiap kelompok 

10.  mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap paling tepat dan 

memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut. 

2.1.12.2 langkah-langkah penggunaan media visual. 

Menurut Sudjana (2010:07) langkah-langkah media visual adalah: 

5. Mempersiapkan media visual sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

6. Penyajian media visual. 

7. Penerapan media visual 

8. kelanjutan media visual 

2.1.12.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan Media Visual 

13. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang dipelajari. 

14. Siswa mengamati tayangan slide power point tentang materi yang dipelajari. 

15. Guru membentuk kelompok siswa beranggotakan 4-5 siswa. 

16. Masing-masing siswa diberi nomor kepala 1-5 di setiap kelompok. 

17. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok. 

18. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan guru. 
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19. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. 

20. Siswa yang dipanggil, menjawab pertanyaan dari guru. 

21. Guru meluruskan jawaban dari siswa. 

22. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

23. Guru menjawab pertanyaan siswa. 

24. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran tersebut, diharapkan 

pembelajaran PKn di SD Negeri Pakintelan 03 Kota Semarang dapat meningkat, 

baik dari aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, maupun hasil belajarnya 

2.1.13. Teori Yang Mendasari Penelitian  

Menurut Rifa’I dan Anni (2009:190) teori belajar adalah konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan teruji kebenarannya melalui 

eksperimen.  Sedangkan menurut  Lapono, dkk (2008:3-34) menyebutkan terdapat 

empat jenis teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli yakni teori belajar 

behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori 

belajar humanisme. Dalam penelitian ini didasari oleh teori belajar 

konstruktivisme dengan penjelasan sebagai berikut: 

Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses pembelajar secara 

aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru 

didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di masa lalu atau ada pada saat 

itu. Dengan kata lain, ”belajar melibatkan konstruksi pengetahuan seseorang dari 

pengalamannya sendiri oleh dirinya sendiri”. Tasker (dalam Lapono, dkk, 2008:1-
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28) mengemukakan tiga penekanan dalam teori konstruktivisme. Pertama, 

pengetahuan tidak diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif 

peserta didik. Kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu 

pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki anak.  

Dalam upaya mengimplementasikan teori belajar konstruktivisme, Tytler 

(dalam Lapono, 2008:1-29) mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan 

rancangan pembelajaran, sebagai berikut: 

1. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan gagasannya 

dengan bahasa sendiri 

2. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir tentang 

pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif 

3. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba gagasan baru 

4. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki 

peserta didik. 

5. Mendorong peserta didik untuk memikirkan perubahan gagasan mereka 

6. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.  

Dalam penelitian ini siswa dapat aktif dalam kegiatan diskusi dengan 

kelompok serta berani mengemukakan gagasan serta tanggapan. Dari hal tersebut, 

siswa akan memperoleh pengalaman berinteraksi sosial dan pemikirannya akan 

semakin berkembang.  
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2.1.14. Indikator Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa melalui model 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual 

Merujuk pada pendapat Russ Frank (dalam Huda 2012: 138) mengenai 

model pembelajaran kooperatif Numbered Head Together (NHT) dan Gagne 

dalam Sadiman dkk (2011: 6) mengenai media visual, peneliti menetapkan 

indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa sebagai berikut : 

4.1.14.1.  Indikator Keterampilan Guru 

1. Mempersiapkan media pembelajaran berupa Laptop dan LCD serta nomor 

kepala untuk siswa. ( keterampilan membuka pelajaran) 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. (keterampilan membuka pelajaran) 

3. Membentuk kelompok secara heterogen dan menyampaikan langkah-

langkah penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

(keterampilan mengelola kelas) 

4. Memberikan nomor kepada masing-masing siswa dalam kelompoknya. 

(keterampilan mengadakan variasi) 

5. Menayangkan slide powerpoint tentang materi yang akan dipelajari 

(keterampilan menjelaskan) 

6. Membimbing kelompok-kelompok belajar saat siswa berdisusi. 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

7. Memanggil nomor siswa dan meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. (keterampilan bertanya) 

8. Menyimpulkan materi pelajaran. (keterampilan menutup pelajaran) 



42 

 

 

 

9. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. (keterampilan 

penguatan). 

4.1.14.2.  Indikator Aktivitas Siswa 

1. Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual. (aktivitas emosional) 

2. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. (aktivitas mendengarkan) 

3. Menerima pembagian kelompok secara heterogen dan memperhatikan 

langkah-langkah penggunaan model pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru (aktivitas emosional) 

4. Menerima nomor kepala dari guru. (aktivitas emosional) 

5. Memperhatikan slide powerpoint yang memuat materi yang diputar oleh 

guru. (aktivitas visual) 

6. Memperhatikan bimbingan guru ketika berdiskusi bersama kelompok. 

(aktivitas mental, menulis, dan motorik) 

7. Mempresentasikan hasil diskusi. (aktivitas mental, lisan dan 

mendengarkan). 

8. Memperhatikan kesimpulan materi pelajaran. (aktivitas mendengarkan) 

9. Menerima pemberian penghargaan dari guru. (aktivitas emosional) 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan 

terhadap model Numbered Head Together (NHT). Hasil penelitian tersebut 

adalah: 



43 

 

 

 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Afrina Akbarleni (2013) berjudul Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT  

dengan Media Powerpoint pada Siswa Kelas III  SDN Bringin 02. Hasil 

pengamatan awal menunjukkan bahwa : 1) proses pembelajaran berpusat pada 

guru; 2) model pembelajaran yang digunakan guru belum variatif dan 

cenderung monoton; 3) guru belum mengajar siswa secara berkelompok; 

4)siswa tidak melakukan aktivitas kelompok dan cenderung gaduh pada saat 

pembelajaran berlangsung; 5) guru kurang maksimal dalam menggunakan 

media pembelajaran sehingga perhatian siswa mudah berpaling dari 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari 

tes awal yang diberikan oleh peneliti adalah dari 20 siswa dari 39 siswa atau 

(51%) yang belum mencapai nilai batas tuntas yaitu 60. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan media 

powerpoint  mengalami peningkatan pada tiap siklus. Pada siklus I siswa 

memperoleh nilai rata-rata  64 dengan ketuntasan klasikal  sebesar 67% atau 26 

orang siswa mengalami ketuntasan belajar sedangkan  13  orang siswa  tidak  

tuntas. Kemudian pada pelaksanaan tindakan siklus II perolehan rata-rata hasil 

belajar siswa meningkat menjadi  76 dengan ketuntasan klasikal sebesar 87% 

yang berarti 34 orang mengalami ketuntasan belajar dan 5 siswa tidak tuntas. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head together (NHT) dapat meningkatkan  kualitas pembelajaran 

IPA  pada  siswa kelas III SDN Bringin  02. 
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b. Ujianegara (2011) dalam penelitiannya  berjudul “Penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe number head together (NHT) untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara pada siswa kelas V SDN Mlaten I Kecamatan Nguling Kabupaten 

Pasuruan”. Menunjukan adanya peningkatan hasil kemampuan berbicara siswa 

kelas V SDN Mlaten I Nguling Pasuruan. Hal itu dapat dilihat dari presentase 

ketuntasan pada siklus I sebesar 56%, siswa yang tuntas sebanyak 27 siswa dan 

12 siswa belum tuntas, meningkat pada siklus II menjadi 77%, 30 siswa tuntas 

dan 9 siswa belum tuntas.   

Penelitian - penelitian diatas menunjukan bahwa penerapan  model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan baik, oleh sebab itu penelitian-penelitian 

tersebut dapat dijadikan pendukung untuk melaksanakan penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran di kelas IV SD Negeri Pakintelan 03 masih belum optimal 

karena ketrampilan memahami siswa masih rendah dan guru belum menggunakan 

variasi pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran kurang menarik. 

Pembelajaran masih berpusat kepada guru dan siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran 

Setelah berdiskusi dengan kolaborator maka peneliti memutuskan untuk 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media visual. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian yang dilakuakan 
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oleh peneliti, yaitu menggunakan model Numbered Head Together (NHT) dengan 

media visual: 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 

Pelaksanaan 

Kondisi akhir 

1. Guru: kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran, guru 

kurang inovatif dalam penggunaan model pembelajaran, 

guru belum menggunakan media pembelajaran dengan 

optimal 

2. Siswa: siswa kurang antusias dalam pembelajaran, siswa 

kurang aktif dalam pembelajaran, siswa mudah bosan saat 

pembelajaran. 

3. Hasil belajar: pada pembelajaran Tema Selalu Berhemat 

Energi Subtema Gaya dan Gerak KD 3.4 dari 25 siswa 

hanya 8  siswa (32%) yang mendapatkan nilai diatas 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 66, sedangkan 

sisanya 17 siswa (68%) nilainya dibawah KKM. 

Guru menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) dengan media visual dalam mata pelajara PKn pada siswa 

kelas IV SD Negeri Pakintelan 03, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1)  guru menjelaskan mengenai materi pokok  mata pelajaran PKn 

yang akan dipelajari;  

2)  guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan setiap 

siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor;  

3)  guru menampilkan materi dengan media powerpoint yang telah 

disediakan;  

4)  guru memberikan tugas yang berkaitan dengan materi dan tiap-

tiap kelompok disuruh untuk mengerjakannya;  

5)  kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan guru 

memastikan bahwa setiap anggota  kelompok dapat 

mengerjakannya;  

6)  guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang 

nomornya di panggil melaporkan hasil kerjasama mereka;  

7)  siswa lain diminta memberi tanggapan, kemudian guru 

menunjuk nomor lain;  

8)  guru beserta siswa membuat kesimpulan tentang materi PKn 

yang telah di pelajari. 

Kualitas pembelajaran PKn meningkat:  

1. Keterampilan guru dalam mengajar meningkat  

2. Aktivitas siswa daalm mengikuti pelajaran meningkat  

3. Hasil belajar siswa meningkat. 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka dapat  

dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

Penerapan model pembelajaran Numbered Head together (NHT) dengan media 

visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn siswa kelas IV SD Negeri 

Pakintelan 03 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Pakintelan 03 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang dengan subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas 

IV sebanyak 25 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pakintelan 03 Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang yang terletak di Jalan Langkir No.1 pada semester II tahun ajaran 

2014/2015. 

3.3. Variabel / Faktor yang Diselidiki 

Perincian variabel yang akan diteliti pada siswa kelas IV SD Negeri 

Pakintelan 03 antara lain: 

a. Keterampilan guru melalui penerapan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual dalam pembelajaran PKn kelas IV SD 

Negeri Pakintelan 03. 

b. Aktivitas siswa melalui penerapan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual dalam pembelajaran PKn kelas IV SD 

Negeri Pakintelan 03. 
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c. Hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual dalam pembelajaran PKn kelas IV SD 

Negeri Pakintelan 03. 

3.4. Prosedur / Langkah-Langkah PTK 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas. Menurut Arikunto (2012: 3) penelitian tindakan kelas adalah suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan.Penelitian yang 

akan dilaksanakan peneliti terdiri atas 3 siklus. Dalam pelaksanaan PTK terdapat 

empat tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Seperti yang digambarkan dalam skema berikut : 

Bagan 3.1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 
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Langkah-langkah:  

3.1.4.1.Perencanaan (planning)  

Tahapan pertama dalam penelitian tindakan kelas adalah perencanaan. 

Dalam tahap perencanaan, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto, 

2009:17).Pada tahap ini, peneliti menemukan sesuatu yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat instrumen pengamatan untuk 

membantu merekam data yang terjadi selama tindakan berlangsung. Tahapan-

tahapan perencanaan dalam penelitian tersebut sebagaimana yang disebutkan 

dibawah ini: 

a. Mengkaji silabus PKn kelas IV. 

b. Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk pembelajaran. 

c. Menelaah indikator bersama guru kolaborator. 

d. Menelaah materi mengenai organisasi. 

e. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkankan dan skenario 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual 

f. Menyiapkan media pembelajaran sebagai pendukung pembelajaran. 

g. Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar berupa tes tertulis dan lembar kerja 

siswa. 

h. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, lembar catatan lapangan. 
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i. Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

yang berlangsung melalui model pembelajaran kooperatif  Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual 

3.1.4.2.Pelaksanaan tindakan (acting)  

Tahap kedua dalam penelitian tindakan kelas adalah pelaksanaan tindakan. 

Pelaksanaan tindakan merupakan perwujudan atau implementasi isi rancangan 

yang telah ditetapkan sebelumnya, (Arikunto, 2009:18) yaitu melakukan tindakan 

di kelas dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual. 

3.1.4.3.Observasi 

Tahap ketiga dari penelitian tindakan kelas adalah observasi. Arikunto 

(2009:19) menyatakan bahwa sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan 

ini dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan 

dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. Pelaksanaan tindakan atau 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara bersamaan dengan observasi atau 

pengamatan bersamaan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan pedoman 

observasi.Pengamatan bertujuan untuk mengetahui keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual. 

3.1.4.4.Refleksi 

Tahap keempat dari penelitian tindakan kelas adalah refleksi. Tahap 

keempat merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Arikunto (2009: 80) beranggapan bahwa refleksi itu sebagai kegiatan 
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yang dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi 

guna menyempurnakan tindakan berikutnya.Dalam tahap ini peneliti dan 

kolaborator mendiskusikan hasil pengamatan selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Apabila pada siklus sebelumnya belum menunjukkan peningkatan 

maka dimungkinkan akan dilanjutkan pada siklus berikutnya dan seterusnya. Jika 

hasil penelitian telah mencapai target indikator keberhasilan, maka penelitian 

dihentikan. 

3.5. Perencanaan Tahap Penelitian 

3.5.1. Siklus I 

3.5.1.1.Perencanaan  

a. Peneliti menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) melalui model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual. 

b. Peneliti mempersiapkan media pembelajaran berupa video dan slide, serta 

sumber belajar yang yang mendukung kegiatan pembelajaran. 

c. Peneliti menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 

serta instrumen lainnya seperti lembar pengamatan, catatan lapangan, serta 

alat dokumentasi berupa kamera digital (foto dan video). 

d. Peneliti mempersiapkan lembar evaluasi siswa. 

e. Peneliti menetapkan skor penilaian dan  cara mengolah data kuantitatif 

yaitu hasil pembelajaran mata pelajaran PKn 
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3.5.1.2. Pelaksanaan 

a.Pra Kegiatan (5 menit) 

1.   Salam 

2.   Pengkondisian kelas 

3.   Berdoa 

4.   Presensi 

b. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “anak-anak, 

coba lihat lingkungan di sekitar kalian, apakah ada yang berbeda di 

lingkungan kalian ketika kalian masih kecil sampai sekarang ini ?”  

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa dengan bernyanyi bersama 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi globalisasi 

(eksplorasi) 

2. Siswa mengamati tayangan slide power point tentang globalisasi 

(eksplorasi) 

3. Guru membentuk kelompok siswa beranggotakan 4-5 siswa (elaborasi) 

4. Masing-masing siswa diberi nomor kepala 1-5 di setiap kelompok 

(elaborasi) 

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok 

(elaborasi) 
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6. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan guru 

(elaborasi) 

7. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. (elaborasi) 

8. Siswa yang dipanggil, menjawab pertanyaan dari guru. (elaborasi) 

9. Guru meluruskan jawaban dari siswa (konfirmasi) 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

(konfirmasi) 

11. Guru menjawab pertanyaan siswa. (konfirmasi) 

d. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1.   Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

2.   Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3.   Siswa  diminta  untuk  mempelajari  materi  yang  telah  diajarkan  dan 

materi yang akan datang 

3.5.1.3. Observasi  

a. Mengamati keterampilan guru ketika pembelajaran di kelas dalam hal 

pengelolaan kelas menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual. 

b. Mengamati aktivitas siswa ketika pembelajaran PKn berlangsung 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual. 

c. Menganalisis hasil belajar siswa pada siklus I. 
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3.5.1.4. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek dari penerapan tindakan 

pada siklus yang pertama. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pembelajaran pada proses dan akhir 

pembelajaran siklus pertama. 

c. Membuat daftar permasalahan serta kekurangan yang terjadi pada siklus 

pertama dari segi aktivitas siswa, keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media 

visual pada pembelajaran PKn.  

d. Membuat perencanaan perbaikan sebagai tindak lanjut pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus kedua dengan mengacu pada hasil siklus 

pertama.  

3.5.2. Siklus II 

3.5.2.1.Perencanaan  

a. Hasil refleksi pada siklus pertama yang telah dievaluasi, didiskusikan, 

kemudian dicarikan solusi dengan guru kolaborator untuk memperbaiki 

pembelajaran selanjutnya. 

b. Merancang perbaikan pada siklus kedua berdasarkan refleksi dari siklus 

yang pertama. 

c. Menyusun materi perbaikan yang masih berhubungan dengan materi pada 

siklus pertama. 

d. Peneliti menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)  
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e. Peneliti mempersiapkan media pembelajaran berupa video dan slide, serta 

sumber belajar yang yang mendukung kegiatan pembelajaran. 

f. Peneliti menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 

serta instrumen lainnya seperti lembar pengamatan, catatan lapangan, serta 

alat dokumentasi berupa kamera digital (foto dan video). 

g. Peneliti mempersiapkan lembar evaluasi siswa. 

h. Peneliti menetapkan skor penilaian dan  cara mengolah data kuantitatif 

yaitu hasil pembelajaran mata pelajaran PKn. 

3.5.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1.   Salam 

2.   Pengkondisian kelas 

3.   Berdoa 

4.   Presensi 

b.Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “anak-anak, 

kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi ya, coba lihat di sekitar 

kalian, kira-kira apa pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar kalian?” 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa dengan bernyanyi bersama 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

25. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi pengaruh 

globalisasi (eksplorasi) 
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26. Siswa mengamati tayangan slide power point tentang pengaruh 

globalisasi (eksplorasi) 

27. Guru membentuk kelompok siswa beranggotakan 4-5 siswa (elaborasi) 

28. Masing-masing siswa diberi nomor kepala 1-5 di setiap kelompok 

(elaborasi) 

29. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok 

(elaborasi) 

30. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan guru 

(elaborasi) 

31. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. (elaborasi) 

32. Siswa yang dipanggil, menjawab pertanyaan dari guru. (elaborasi) 

33. Guru meluruskan jawaban dari siswa (konfirmasi) 

34. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

(eksplorasi) 

35. Guru menjawab pertanyaan siswa. (konfirmasi) 

d. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1.   Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

2.   Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3.   Siswa  diminta  untuk  mempelajari  materi  yang  telah  diajarkan  dan 

materi yang akan datang. 
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3.5.2.3.Observasi   

a. Mengamati keterampilan guru ketika pembelajaran di kelas dalam hal 

pengelolaan kelas menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual. 

b. Mengamati aktivitas siswa ketika pembelajaran PKn berlangsung 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT)dengan media visual 

c. Menganalisis hasil belajar siswa pada siklus II. 

5.5.2.4.Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek dari penerapan tindakan 

pada siklus kedua. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pembelajaran pada proses dan akhir 

pembelajaran siklus kedua. 

c. Membuat daftar permasalahan serta kekurangan yang terjadi pada siklus 

kedua dari segi aktivitas siswa, keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media 

visual pada pembelajaran PKn.  

d. Membuat perencanaan perbaikan sebagai tindak lanjut pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus ketiga dengan mengacu pada hasil siklus kedua.  
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3.5.3. Siklus III 

3.5.3.1.Perencanaan 

a. Hasil refleksi pada siklus kedua yang telah dievaluasi, didiskusikan, 

kemudian dicarikan solusi dengan guru kolaborator untuk memperbaiki 

pembelajaran selanjutnya. 

b. Merancang perbaikan pada siklus ketiga berdasarkan refleksi dari siklus 

yang ketiga. 

c. Menyusun materi perbaikan yang masih berhubungan dengan materi pada 

siklus ketiga. 

d. Peneliti menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)  

e. Peneliti mempersiapkan media pembelajaran berupa video dan slide, serta 

sumber belajar yang yang mendukung kegiatan pembelajaran. 

f. Peneliti menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 

serta instrumen lainnya seperti lembar pengamatan, catatan lapangan, serta 

alat dokumentasi berupa kamera digital (foto dan video). 

g. Peneliti mempersiapkan lembar evaluasi siswa. 

h. Peneliti menetapkan skor penilaian dan  cara mengolah data kuantitatif 

yaitu hasil pembelajaran mata pelajaran PKn. 

3.5.3.2. Pelaksanaan 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1.   Salam 

2.   Pengkondisian kelas 
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3.   Berdoa 

4.   Presensi 

b. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “anak-

anak, apakah kalian pernah melihat tari tradisional? Kira-kira apakah 

orang luar negeri juga pernah melihat tarian tradisional dari indonesia?”  

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran. 

3. Guru memotiva sisiswa dengan bernyanyi bersama. 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi jenis 

kebudayaan Indonesia (eksplorasi). 

2. Siswa mengamati tayangan slide power point tentang kebudayaan 

Indonesia (eksplorasi). 

3. Guru membentuk kelompok siswa beranggotakan 4-5 siswa 

(elaborasi). 

4. Masing-masing siswa diberi nomor kepala 1-5 di setiap kelompok 

(elaborasi). 

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok 

(elaborasi). 

6. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan 

guru (elaborasi). 

7. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok (elaborasi). 
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8. Siswa yang dipanggil, menjawab pertanyaan dari guru (elaborasi). 

9. Guru meluruskan jawaban dari siswa (konfirmasi). 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya materi yang belum dipahami 

(eksplorasi). 

11. Guru menjawab pertanyaan siswa (konfirmasi). 

d. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Siswa  diminta  untuk  mempelajari  materi  yang  telah  diajarkan  dan 

materi yang akan datang. 

3.5.3.4.Observasi 

a. Mengamati keterampilan guru ketika pembelajaran di kelas dalam hal 

pengelolaan kelas menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual. 

b. Mengamati aktivitas siswa ketika pembelajaran PKn berlangsung 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT)dengan media visual. 

c. Menganalisis hasil belajar siswa pada siklus III. 

3.5.3.5.Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pembelajaran pada proses dan akhir 

pembelajaran siklus ketiga. 
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c. Membuat deskripsi peningkatan kualitas pembelajaran pada siklus ketiga 

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

dalam pembelajaran PKn dengan menerapkan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual. 

d. Jika hasil keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa telah 

mencapai target indikator keberhasilan, maka penelitian ini dihentikan. 

3.6. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber data 

a. Guru 

Peneliti mendapatkan sumber data guru dari lembar observasi yang 

digunakan untuk melihat keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

PKn melalui model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media visual. 

b. Siswa 

Data diambil melalui hasil belajar siswa dan hasil pengamatan terhadap 

aktivitas siswa menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) dengan media visual melalui bantuan kolaborator selama 

pelaksanakan siklus pertama sampai siklus ketiga dan hasil evaluasi 

pembelajaran PKn melalui model pembelajaran kooperatif Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual. 

c. Data Dokumentasi 

Data dokumen berupa data-data yang tertulis, lembar observasi, tugas, hasil 

foto, video dan dokumen yang lain untuk memperkuat atau melengkapi data. 
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d. Catatan lapangan 

Peneliti memperoleh sumber data yang berupa data kualitatif  keterampilan 

guru dan aktivitas siswa yang berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran yang tidak tercantum dalam lembar instrumen atau observasi. 

3.6.2. Jenis data 

1.Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. 

Dalam penelitian ini data kuantitatif diperoleh dari nilai hasil belajar siswa 

dalam kegiatan pembelajaran PKn. 

b.Data kualitatif 

Data Kualitatif diperoleh melalui hasil observasi yang berupa lembar 

pengamatan terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, serta catatan 

lapangan selama pembelajaran PKn.  

3.6.3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan 

teknik non tes, sebagai berikut: 

3.6.3.1.Teknik Tes 

Menurut Poerwanti (2008:1-5) 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. Dalam penelitan 

tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV SD Negeri Pakintelan 03 Semarang, tes 

dilakukan dengan cara memberikan soal evaluasi pada siklus I, II dan siklus III 
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yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn 

pada setiap akhir pembelajaran. 

3.6.3.2.Teknik Non Tes 

Menurut Poerwanti (2008:3-19) teknik nontes merupakan teknik asesmen 

atau evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menggunakan 

tes atau ujian, tetapi dengan mengadakan observasi atau pengamatan, melakukan 

wawancara, menyebar angket, dan lain-lain. Teknik nontes menggunakan alat 

pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. 

a. Metode Observasi  

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati 

(Poerwanti dkk, 2008: 3.22). Peneliti beserta guru kolaborator menggunakan 

lembar observasi untuk mengetahui keterampilan mengajar guru dan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual.. 

b. Catatan lapangan 

Catatan lapangan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

secara objektif yang tidak terekam dalam lembar observasi (Arikunto, 2007 :78). 

Dalam penelitian ini, catatan lapangan diperoleh dari catatan ketika proses 

pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual berlangsung. Catatan tersebut digunakan sebagai bahan 

refleksi untuk memaksimalkan hasil penelitian. 
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c. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:158) didalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa LKS, daftar 

kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara 

konkrit mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas 

ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumentasi foto. 

Metode ini dilakukan untuk memperkuat data dari hasil observasi. Untuk 

menunjukkan bukti konkret mengenai kegiatan siswa secara individu maupun 

kelompok dan menggambarkan suasana kelas selama proses pembelajaran 

berlangsung, maka digunakan dokumen berupa LKK, daftar kelompok siswa dan 

dokumentasi foto atau video. 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.7.1. Kuantitatif 

a. Mencari Nilai Rata-rata (Mean) 

Unuk mencari nilai rata-rata (mean) ada dua cara yaitu: 

1) Cara untuk data yang tidak dikelompokkan 

  
  

 
 

Dengan: 
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M = nilai rata-rata 

∑X = jumlah nilai yang diperoleh individu 

N = banyaknya individu 

2) Cara untuk data yang dikelompokkan 

      
   

 
  

Dengan: 

M =Mean 

Ḿ =Mean duga 

I =interval 

∑fd =jumlah deviasi 

N =jumlah individu 

(Sudjana, 2011:125) 

b. Mencari Nilai Tengah (Median) 

1) Median data tunggal  

Median untuk data tunggal, dapat dicari dengan pedoman sebagai 

berikut.  

a) Jika jumlah data ganjil, mediannya adalah data yang berada paling 

tengah.  

b) Jika jumlah data genap, mediannya adalah hasil bagi jumlah dua data 

yang berada di tengah. Pedoman tersebut dirumuskan sebagai 

berikut:  

Untuk data ganjil (n = ganjil)  
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Untuk data genap (n = genap)  

Me = nilai yang ke ½(n + 1) 

2) Median data berkelompok 

 

Dengan: 

Me = median  

B = batas bawah kelas median  

n = jumlah frekuensi  

Σfkm = jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median  

i = interval kelas  

fMe = frekuensi kelas median 

(Tjalla, 2007:2-12) 

c. Mencari Nilai yang Sering Muncul (Modus) 

1) Modus data tunggal 

Modus dari data tunggal adalah data yang frekuensinya terbanyak 

2) Modus data berkelompok 

 

Mo = mode  

L = tepi bawah kelas modus  

d1 = selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya  

d2 = selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya  
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i = interval kelas 

(Tjalla, 2007:2-12) 

d. Mencari Standar Deviasi 

1) Mencari SD untuk data yang dikelompokkan menggunakan rumus: 

    √
    

 
  
   

 
   

 

2) Menghitung SD untuk data yang tidak dikelompokkan menggunakan 

rumus: 

    √
   

   
 

(Sudjana, 2011:127) 

 

4. Mentukan ketuntasan belajar 

Kriteria ketuntasan Minimal mata pelajaran PKn di SD Negeri Pakintelan 03 

adalah 66. Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

belajar siswa SD Negeri pakintelan 03 yang dikelompokkan ke dalam dua 

kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Kriteria Ketuntasan Minimal SD Negeri Pakintelan 03 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥66 Tuntas 

<66 TidakTuntas 
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Menurut Uno (2011:190) berdasarkan konsep belajar tuntas, maka  

pembelajaran yang efektif adalah apabila setiap siswa sekurang-kurangnya 

dapat menguasai 75% dari materi yang diajarkan. Sedangkan menurut 

Hamdani (2011:60) tingkat ketuntasan klasikal>85% secara keseluruhan 

objek penelitian. Penyajian data ketuntasan belajar diawali dengan pembuatan 

distribusi frekuensi. 

Kriteria nilai yang digunakan ialah sangat baik, baik, dan cukup. Untuk 

menentukan interval dalam distribusi frekuensi ialah sebagai berikut. 

1) Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 66. 

2) Rentang nilai: 

R = nilai tertinggi - nilai terendah 

    = 100 – 66 

    = 34 

3) Banyaknya kelas: 

K=3, karena menggunakan 3 kriteria. 

i = 
       

           
 

=   
  

 
   = 11,3 dibulatkan menjadi 11 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

Skor Kategori Kualifikasi 

88-100 Sangat Baik Tuntas 

77-87 Baik Tuntas 

66-76 Cukup Tuntas 
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0-65 Kurang Tidak Tuntas 

 

4.7.2. Kualitatif 

Menurut Arikunto (2007:268) Analisis deskriptif  kualitatif  yaitu dengan 

memberikan predikat (sangat baik, baik, cukup, kurang) sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya.  

Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan 

kategori (tolok ukur) berupa skor maksimum dan minimum yang diperoleh yang 

akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya.  

Berdasarkan pendapat Arikunto, (2007:268) di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam mengelola data skor adalah sebagai 

berikut : 

a) Menentukan skor terendah. 

b) Menentukan skor tertinggi. 

c) Mencari median. 

d) Mencari rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang. 

Untuk menentukan median dan rentang nilai menjadi empat kategori dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

R = skor terendah 

N = (R ─ T) + 1 
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T = skor tertinggi 

N = banyak skor  

 

      Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

 
      untuk data genap atau Q1 = 

 

 
      untuk data ganjil 

          Q2 = kuartil kedua / median 

Letak Q2 = 
 

 
       untuk data genap maupun data ganjil 

          Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
        untuk data genap atau Q3 = 

 

 
 (3n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Kriteria Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

 

Pedoman penilaian tiap indikator pada keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Skor maksimum adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang 

digunakan yaitu “sangat baik, baik,cukup dan kurang”. 

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

   = 4-0 



71 

 

 

 

= 4 

K = 4 (karena menggunakan 4 kriteria) 

i = 
       

           
 

i = 
 

 
 = 1 

Tabel 3.4. Kategori Skor Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

   

       (Sudjana, 2005: 7) 

Keterangan : 

Skor yang berada pada rentang 3,1 sampai 4,0 termasuk dalam kategori 

“sangat baik”. Skor yang berada pada rentang 2,1 sampai 3,0 termasuk dalam 

kategori “baik”. Skor pada rentang 1,1 sampai 2,0 termasuk dalam kategori 

“cukup”. Dan skor pada rentang 0 sampai 1,0 termasuk dalam kategori “kurang”. 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan skor untuk menentukan tingkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pedoman penskoran keterampilan guru 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 9 indikator keterampilan guru 

yang diterapkan dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Numbered 

Skor Kategori 

3,1  -  4,0 Sangat baik 

2 ,1 - 3,0 Baik 

1,1  - 2,0 Cukup 

0 – 1,0 Kurang 
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Head Together (NHT) dengan media visual. Skor maksimum masing-masing 

indikator adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang digunakan yaitu 

“sangat baik, baik, cukup dan kurang”. 

Untuk menentukan skor keterampilan guru dalam pembelajaran dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Keterangan Penilaian: 

T = skor tertinggi = 36 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 
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= 
 

 
 (112) 

= 28 

Q4 = kuartil empat = T = 36 

Tabel 3.5. Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 28 sampai kurang dari atau sama 

dengan 36, termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari atau sama 

dengan 19 sampai kurang dari 28, termasuk dalam kategori “baik”. Skor lebih dari 

atau sama dengan 9,5 sampai kurang dari 19, termasuk dalam kategori “cukup”, 

dan skor lebih dari atau sama dengan 0 sampai kurang dari 9,5, termasuk dalam 

kategori “kurang”. 

2) Pedoman penskoran aktivitas siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 9 indikator aktivitas siswa yang 

diterapkan dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual. Skor maksimum masing-masing indikator 

adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang digunakan yaitu “sangat 

baik, baik, cukup dan kurang”. 

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor  <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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Untuk menentukan ketuntasan aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Keterangan Penilaian: 

T = skor tertinggi = 36 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 

= 
 

 
 (112) 

= 28 

Q4 = kuartil empat = T = 36 
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Tabel 3.6. Kategori Skor Aktivitas Siswa. 

 

 

 

 

 

 

3.8.Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penggunaan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media visual dalam peningkatan kualitas pembelajaran 

PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Pakintelan 03 Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang ialah sebagai berikut : 

a. Keterampilan guru melalui penerapan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media visual dalam pembelajaran PKn kelas IV SD 

Negeri Pakintelan 03 meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik 

(19≤skor<28). 

b. Aktivitas belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dengan media visual dalam pembelajaran PKn kelas 

IV SD Negeri Pakintelan 03 meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya 

baik (19≤skor<28). 

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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c. Hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media visual dalam pembelajaran PKn kelas IV SD 

Negeri Pakintelan 03meningkat dengan ketuntasan belajar individual sebesar 

77-87 (kategori baik) dengan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya sampai 

85%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan  kualitas  pembelajaran  PKn 

menggunakan model pembelajaran  Numbered head Together (NHT) dengan 

media visual  pada siswa  kelas  IV SDN Pakintelan 03  Semarang dan 

pembahasan yang disajikan pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media visual 

mengalami peningkatan setiap siklusnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan 

pengamatan keterampilan guru, pada siklus I diperoleh skor 16 dengan 

skor rata-rata 1,78 termasuk dalam kategori cukup. Pada siklus II 

diperoleh skor 25 dengan skor rata-rata 2,78 termasuk dalam kategori 

baik. Pada siklus III diperoleh skor 30 dengan skor rata-rata sebesar 3,33 

termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan hasil tersebut keterampilan 

guru telah mencapai indikator keberhasilan yang telah di tetapkan dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik (19≤ skor <28) 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran Numbered head Together (NHT) dengan media visual 

mengalami peningkatan setiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan berdasarkan 

pengamatan aktivitas siswa, pada siklus I diperoleh skor 24,12 dengan 
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rata-rata skor 2,58 termasuk dalam kategori baik. Pada siklus II diperoleh 

skor 26,2 dengan rata-rata skor sebesar 2,91 termasuk dalam kategori 

baik. Pada siklus III diperoleh skor 31,04 dengan rata-rata skor sebesar 

3,45 termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan perolehan data 

tersebut, aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan dengan kategori sekurang-kurangnya baik (19≤ skor <28) 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media visual 

mengalami peningkatan setiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan data hasil belajar siswa pada siklus I, dengan nilai rata-rata 

sebesar 68,4 dan ketuntasan klasikal sebesar 56% termasuk dalam 

kategori kurang. Pada siklus II diperoleh data dengan nilai rata-rata 

sebesar 74,4 dan ketuntasan klasikal sebesar 76% termasuk dalam 

kategori cukup. Pada siklus III diperoleh data dengan nilai rata-rata 82,4 

dan ketuntasan klasikal sebesar 88% termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan perolehan data tersebut, hasil belajar siswa telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan klasikal 

sekurang-kurangnya 85%, dengan kriteria ketuntasan individual 77. 

Berdasarkan perolehan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis tindakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media visual mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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5.2.  SARAN  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian pada pembelajaran PKn melalui 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media visual pada 

siswa kelas IV SD Negeri Pakintelan 03 Semarang, maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Guru  

a. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terutama pembelajaran 

PKn, sebaiknya guru lebih variatif dalam menggunakan model 

pembelajaran serta berupaya untuk selalu berinovasi dalam 

penggunaan media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dapat 

digunakan sebagai salah satu inovasi penggunaan model 

pembelajaran. 

b. Guru hendaknya lebih memaksimalkan penggunaan media 

pembelajaran. Dengan penggunaan media visual, pembelajaran PKn 

menjadi lebih menarik dan menyenangkan serta siswa lebih antusias 

dalam memperhatikan penjelasan dari guru. 

5.2.2. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya lebih megembangkan pengetahuan yang 

dimilikinya khususnya dalam pembelajaran PKn agar berkembang 

secara terus-menerus. 
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b. Siswa hendaknya selalu mempunyai gagasan yang bisa membuat 

rasa percaya diri dan keberanian muncul untuk mendapatkan 

informasi yang sebelumnya belum mereka ketahui.  

5.2.3. Bagi Sekolah 

Dalam proses pembelajaran, sekolah hendaknya menumbuhkan kerja sama 

antar guru dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran menggunakan model-

model pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, telah terbukti kebenarannya. 
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SILABUS PEMBELAJARAN  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  

SEKOLAH DASAR KELAS IV SEMESTER 2 

(Siklus I) 

Sekolah  : SD Negeri Pakintelan 03 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1x Pertemuan) 

Hari/Tanggal  : Kamis, 17 Maret 2015 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

waktu 
Sarana dan sumber 

4. Menunjukkan 

sikap terhadap 

globalisasi di 

lingkungannya 

 

4.1 Memberikan 

contoh 

sederhana 

pengaruh 

globalisasi di 

lingkungannya 

 

1. Makna 

Globalisasi 

2. Pengaruh 

globalisasi 

dalam 

berbagai 

bidang 

kehidupan 

- Bertanya 

jawab tentang 

globalisasi 

-Pemutaran 

slide 

powerpoint 

tentang 

globalisasi 

-Diskusi 

kelompok 

dengan 

menggunakan 

model 

Numbered 

Head 

Together 

(NHT) 

4.1.1 Mengidentifi-

kasi makna 

globalisasi 

4.1.2 Menjelaskan 

makna 

globalisasi 

4.1.3 Mengidentifi-

asi pengaruh 

globalisasi 

dalam 

berbagai 

bidang 

kehidupan. 

Tertulis 2 x 35 

menit 

- Buku BSE PKn 

kelas IV SD 

karangan Ressi 

Kartika Dewi dkk 

- Buku paket PKn 

kelas IV SD 

karangan Sunarso 

- Standar Isi Mata 

Pelajaran PKn 

- Standar Proses 

- Referensi Internet 

L
A

M
P

IR
A

N
 1
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 1 

 Sekolah  :     SD Negeri Pakintelan 03 

 Mata Pelajaran  :  Pendidikan Kewarganegaraan 

 Materi Pokok  : Globalisasi 

 Kelas / Semester  :  IV / II 

 Alokasi Waktu    : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan ) 

 

I. Standar Kompetensi  

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

 

II. Kompetensi Dasar  

4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya 

 

III. Indikator  

4.1.1 Mengidentifikasi makna globalisasi 

4.1.2 Menjelaskan makna globalisasi 

4.1.3 Mengidentifikasi pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan slide powerpoint tentang globalisasi, siswa dapat 

mengidentifikasi makna globalisasi dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab tentang globalisasi, siswa dapat siswa dapat 

menjelaskan makna globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan dengan 

benar. 

3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi pengaruh 

globalisasi dengan tepat. 

 

V. Nilai Karakter Bangsa 

a. Konsep : pengaruh globalisasi 

b. Nilai  : percaya diri, kedisiplinan, kerja sama dan bertanggung 

LAMPIRAN 2 
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  jawab 

c. Moral  : rasa tanggung jawab dan saling kerja sama 

d. Tujuan : agar dapat menyikapi perubahan dari pengaruh globalisasi 

  dengan baik 

 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Makna Globalisasi 

2. Pengaruh globalisasi 

 

VII.  Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model pembelajaran  : Numbered Head Together (NHT) 

2. Metode pembelajaran  : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

 

VIII. Sumber dan Media 

1. Sumber Ajar :  

a. Bagi guru: 

- Buku BSE Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV hal. 48-55 oleh 

Ressi Kartika Dewi, Sunny Ummul Firdaus dan Wahyuningrum 

Widayati 

- Sunarso.2009.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 4 Sekolah 

Dasar.Bogor:Yudhistira 

- Referensi internet  

- Standar Isi Mata Pelajaran PKn 

- Standar Proses 

 

b. Bagi siswa: 

-  Buku BSE Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV hal. 48-55 oleh 

Ressi Kartika Dewi, Sunny Ummul Firdaus dan Wahyuningrum 

Widayati 

- Sunarso.2009.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 4 Sekolah 

Dasar.Bogor:Yudhistira 
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2. Media Pembelajaran: 

Visual berupa Slide powerpoint pengaruh baik dan prngaruh buruk 

organisasi. 

 

IX. Langkah Pembelajaran 

A. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Berdoa 

4. Presensi 

B. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “anak-

anak, coba lihat lingkungan di sekitar kalian, apakah ada yang berbeda 

di lingkungan kalian ketika kalian masih kecil sampai sekarang ini ?”  

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa dengan bernyanyi bersama 

 

C. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi globalisasi 

(eksplorasi) 

2. Siswa mengamati tayangan slide powerpoint tentang globalisasi 

(eksplorasi) 

3. Guru membentuk kelompok siswa beranggotakan 4-5 siswa 

(elaborasi) 

4. Masing-masing siswa diberi nomor kepala 1-5 di setiap kelompok 

(elaborasi) 

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok 

(elaborasi) 

6. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan 

guru (elaborasi) 
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7. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. (elaborasi) 

8. Siswa yang dipanggil, menjawab pertanyaan dari guru. (elaborasi) 

9. Guru meluruskan jawaban dari siswa (konfirmasi) 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

(eksplorasi) 

11. Guru menjawab pertanyaan siswa. (konfirmasi) 

D. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3. Siswa  diminta  untuk  mempelajari  materi  yang  telah  diajarkan  dan 

materi yang akan datang 
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X. PENILAIAN 

Prosedur penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal  : Tes lisan 

2. Tes dalam Proses : Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

3. Tes Akhir  : Tes Tertulis 

b. Jenis Tes 

1. Tes Lisan   : Apersepsi dan Tanya Jawab 

2. Tes Tertulis   : Isian 

c. Bentuk Tes   : Tertulis 

d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes   : Terlampir 

2. Kunci Jawaban   : Terlampir. 
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Materi Ajar 

Globalisasi 

1. Pengertian Globalisasi 

Istilah globalisasi berasal dari kata “globe” (peta dunia yang berbentuk 

bola). Dari kata “globe” ini selanjutnya lahir istilah “global” yang artinya 

meliputi seluruh dunia. 

Dilihat dari katanya, globalisasi berasal dari kata global dan sasi. Global 

bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi globalisasi berarti 

proses yang melanda seluruh dunia. Dalam pengertian yang lebih luas, 

globalisasi ialah proses menyatunya berbagai macam bidang seperti politik, 

ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari Negara-negara yang ada di 

seluruh dunia. 

 

2. Pengaruh globalisasi dalam bebagai bidang kehidupan 

 Globalisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai belahan 

dunia. Bidang-bidang yang dipengaruhi globalisasi antara lain berikut ini, 

1. Politik 

Kehidupan politik di berbagai Negara hampir sama dan serupa. Semua Negara 

seperti saling memengaruhi dan dipengaruhi. Paham demokrasi dianut oleh 

berbagai Negara di belahan dunia. Pemilu dilakukan di Negara-negara untuk 

memilih wakil-wakil rakyat. Kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif 

dipraktikkan di Negara-negara, seperti Amerika Serikat (AS), Indonesia, dan 

perancis. 

2. Ekonomi 

Globalisasi sangat memengaruhi perdagangan ekonomi. Pemilik modal dari 

Jepang atau Jerman, dapat mendirikan pabrik-pabrikdi Amerika Serikat. 

Sebaliknya, para pemilik modal dari Amerika Serikat dapat mendirikan pabrik 

di Negara-negara itu dan memasarkannya. Tidak heran jika orang Amerika 

serikat menggunakan mobil dari Jepang atau orang Jepang menggunakan 

komputer buatan Amerika serikat yang dirakit di Jepang. 
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3. Budaya 

Tahukah kamu music rock ? itulah salah satu wujud pengaruh globalisasi. 

Kaum muda dari berbagai Negara berusaha mempelajari dan memainkan 

music keras itu. Tak hanya itu, dari music rock pula muncul gaya rambut, 

gaya berpakaian, dan bahkan gaya hdup. Budaya music rock mewabah di 

seluruh penjuru dunia tanpa bisa dicegah 

4. Komunikasi 

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi menjadikan dunia ini seolah tanpa 

batas-batas wilayah. Di belahan dunia yang satu, seorang dapat dengan mudah 

dan jelas berbicara lewat telepon dengan seseorang yang tengah berada di 

belahan dunia lain. Contoh lainnya, kita bisa menyaksikan berbagai peristiwa 

yang terjadi di Negara lain tanpa ada perbedaan waktu. 

5. Transportasi 

Pada zaman dahulu, dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai 

belahan bumi yang lain karena pilihan transportasi yang sangat terbatas. 

Dahulu orang hanya menggunakan perahu, kapal laut, dan kereta api untuk 

pergi ke tempat yang jauh. Sekarang sudah ada pesawat terbang. Pesawat 

terbang membuat jarak antar Negara dan antarpulau seolah semakin dekat. 

Jarak yang semula ditempuh selama berhari-hari dapat ditempuh hanya dalam 

beberapa jam saja. 

6. Sosial 

Apa yang terjadi ketika sebuah bangsa mengalami bencana? Berduyun-duyun 

masyarakat dunia memberikan bantuan. Saat rakyat aceh terkena bencana 

tsunami, masyarakat dunia langsung bergerak menolong. Oraganisasi social 

dari berbagai Negara juga turut membantu. 

 

 

 

  

 

Media 
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Media dalam bentuk slide powerpoint, contoh slidenya yaitu : 
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Lembar Kerja Kelompok 

Nama Kelompok  : 

Nama Anggota Kelompok : 1. 

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

No Soal Jawaban 

1 Apa pengertian dari globalisasi ?  

2 Apa pengaruh globalisasi dalam 

bidang politik ? jelaskan dan 

berikan contohnya ! 

 

3 Apa pengaruh globalisasi dalam 

bidang ekonomi ? jelaskan dan 

berikan contohnya ! 

 

4 Apa pengaruh globalisasi dalam 

bidang budaya ? jelaskan dan 

berikan contohnya ! 

 

5 Apa pengaruh globalisasi dalam 

bidang komunikasi ? jelaskan 

dan berikan contohnya ! 

 

6 Apa pengaruh globalisasi dalam 

bidang tranportasi ? jelaskan dan 

berikan contohnya ! 

 

7 Apa pengaruh globalisasi dalam 

bidang sosial ? jelaskan dan 

berikan contohnya ! 
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Kisi-Kisi Soal 

Sekolah   : SD Negeri Pakintelan 03 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : IV/II 

SK  : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di    

lingkungannya 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Sumber 

Belajar 

Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

4.1  

Memberikan 

contoh 

sederhana 

pengaruh 

globalisasi 

di 

lingkungann

ya 
 

Pengaruh 

Globalisasi 

 

4.1.1 

Memahami 

makna 

globalisasi 

. 

Tertulis  

 

 

 

Isian 

 

 

Unjuk 

Kerja 

C1 Buku  

Teman  

Guru  

Lingkun

gan  

1 dan 2 

 

 

LKK 

4.1.2 

Menjelaskan 

makna 

globalisasi 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

Isian 

 

Unjuk 

Kerja 

C1  

3 dan 4 

 

LKK 

4.1.3 

Mengidentifikas

i pengaruh 

globalisasi 

dalam berbagai 

bidang 

kehidupan 

 

 

Tertulis 

 

Isian 

 

 

 

 

Unjuk 

Kerja 

C1, C2 

dan C3 

 

5, 6, 7, 

8, 9 

dan 10 

 

 

LKK 
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Soal evaluasi 

Nama  : 

No Presensi : 

 

1. Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti… 

2. Globalisasi berasal dari kata global dan sasi, arti kata global yaitu…. 

3. Globalisasi berasal dari kata global dan sasi, arti kata sasi yaitu…. 

4. Proses menyatunya berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, 

perdagangan, sosial, dan budaya dari Negara-negara yang ada di seluruh dunia 

disebut…. 

5. Adanya pemilu termasuk pengaruh globalisasi di bidang…. 

6. Salah satu pengaruh globalisasi di bidang ekonomi yaitu…. 

7. Salah satu pengaruh globalisasi di bidang budaya yaitu…. 

8. Andi menghubungi saudara yang ada di luar negeri dengan menggunakan 

telepon. Hal tersebut termasuk contoh pengaruh globalisasi di bidang…. 

9. Nenek dan Kakek Tina menunaikan ibadah haji dengan menaiki pesawat 

terbang. Hal tersebut termasuk pengaruh globalisasi di bidang…. 

10. Salah satu contoh pengaruh globalisasi di bidang sosial yaitu…. 
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Kunci jawaban soal evaluasi 

1. Peta dunia yang berbentuk bola 

2. Meliputi seluruh dunia 

3. Proses 

4. Globalisasi 

5. Politik 

6. Orang jepang mendirikan pabrik di Indonesia 

7. Remaja Indonesia yang menyukai musik rock 

8. Komunikasi 

9. Transportasi 

10. Orang Amerika Serikat membantu Indonesia ketika Indonesia terjadi bencana 

alam 

 

 

Nilai : jawaban benar X 10 = 100 
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SILABUS PEMBELAJARAN  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  

SEKOLAH DASAR KELAS IV SEMESTER 2 

(Siklus II) 

Sekolah  : SD Negeri Pakintelan 03 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1x Pertemuan) 

Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Maret 2015 

Standar 

Kompetens

i 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

waktu 
Sarana dan sumber 

4. Menunjuk-

kan sikap 

terhadap 

globalisasi di 

lingkungann

ya 

3.2. Memberi-

kan contoh 

sederhana 

pengaruh 

globalisasi 

di 

lingkungan

nya 

1. Pengaruh 

baik 

globalisasi 

2. Pengaruh 

buruk 

globalisasi 

- Bertanya jawab 

pengaruh 

globalisasi 

-Pemutaran slide 

powerpoint 

tentang pengaruh 

globalisasi 

-Diskusi kelompok 

dengan 

menggunakan 

model Numbered 

Head Together 

(NHT) 

4.1.4 Menjelaskan 

pengaruh baik 

globalisasi 

4.1.5 Menyebutkan 

contoh pengaruh 

baik globalisasi 

4.1.6 Menjelaskan 

pengaruh buruk 

globalisasi 

4.1.7 Menyebutkan 

contoh pengaruh 

buruk 

globalisasi. 

Tertulis 2 x 35 

menit 

- Buku BSE PKn 

kelas IV SD 

karangan Ressi 

Kartika Dewi dkk 

- Buku paket PKn 

kelas IV SD 

karangan Sunarso 

- Referensi Internet 

- Standar Isi Mata 

Pelajaran PKn 

- Standar Proses 

 

L
A

M
P

IR
A

N
 3
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II 

 Sekolah  :     SD Negeri Pakintelan 03 

 Mata Pelajaran  :  Pendidikan Kewarganegaraan 

 Materi Pokok  : Pengaruh Globalisasi 

 Kelas / Semester  :  IV / II 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan ) 

 

I. Standar Kompetensi  

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

 

II. Kompetensi Dasar  

4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya 

 

III. Indikator  

4.1.4 Menjelaskan pengaruh baik globalisasi 

4.1.5 Menyebutkan contoh pengaruh baik globalisasi 

4.1.6 Menjelaskan pengaruh buruk globalisasi 

4.1.7 Menyebutkan contoh pengaruh buruk globalisasi. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan slide power point tentang pengaruh globalisasi, 

siswa dapat menjelaskan pengaruh baik globalisasi dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab tentang pengaruh globalisasi, siswa dapat siswa 

dapat menyebutkan contoh pengaruh baik globalisasi 

3. Melalui pengamatan slide power point tentang pengaruh globalisasi, 

siswa dapat menjelaskan pengaruh buruk globalisasi dengan benar. 

4. Melalui tanya jawab tentang pengaruh globalisasi, siswa dapat siswa 

dapat menyebutkan contoh pengaruh buruk globalisasi 

5. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan pengaruh baik dan 

pengaruh buruk globalisasi dengan tepat. 

LAMPIRAN 4 
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V. Nilai Karakter Bangsa 

a. Konsep : pengaruh globalisasi 

b. Nilai  : percaya diri, kedisiplinan, kerja sama dan bertanggung 

  Jawab 

c. Moral  : rasa tanggung jawab dan saling kerja sama 

d. Tujuan : agar dapat menyikapi pengaruh globalisasi 

 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Pengaruh baik globalisasi 

2. Pengaruh buruk globalisasi 

 

VII. Metode dan Model Pembelajaran 

a. Model pembelajaran  : Numbered Head Together (NHT) 

b. Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

 

VIII. Sumber dan Media 

1. Sumber Ajar :  

a. Bagi guru: 

- Buku BSE Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV hal. 48-55 oleh 

Ressi Kartika Dewi, Sunny Ummul Firdaus dan Wahyuningrum 

Widayati 

- Sunarso.2009.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 4 Sekolah 

Dasar.Bogor:Yudhistira 

- Referensi internet 

- Standar Isi Mata Pelajaran PKn 

- Standar Proses 

 

b. Bagi siswa: 

- Buku BSE Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV hal. 48-55 oleh 

Ressi Kartika Dewi, Sunny Ummul Firdaus dan Wahyuningrum 

Widayati 
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- Sunarso.2009.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 4 Sekolah 

Dasar.Bogor:Yudhistira 

 

2. Media Pembelajaran: 

Visual berupa Slide powerpoint pengaruh baik dan prngaruh buruk 

organisasi. 

 

IX. Langkah Pembelajaran 

A. Pra kegiatan (10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian kelas 

c. Berdoa 

d. Presensi 

 

B. Kegiatan awal ( 10 Menit ) 

1. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “anak-

anak, kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi ya, coba lihat di 

sekitar kalian, kira-kira apa pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar 

kalian?”  

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa dengan bernyanyi bersama 

 

C. Kegiatan inti ( 40 Menit) 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi pengaruh 

globalisasi (eksplorasi) 

2. Siswa mengamati tayangan slide power point tentang pengaruh 

globalisasi (eksplorasi) 

3. Guru membentuk kelompok siswa beranggotakan 4-5 siswa 

(elaborasi) 

4. Masing-masing siswa diberi nomor kepala 1-5 di setiap kelompok 

(elaborasi) 
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5. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok 

(elaborasi) 

6. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan 

guru (elaborasi) 

7. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. (elaborasi) 

8. Siswa yang dipanggil, menjawab pertanyaan dari guru. (elaborasi) 

9. Guru meluruskan jawaban dari siswa (konfirmasi) 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

(eksplorasi) 

11. Guru menjawab pertanyaan siswa. (konfirmasi) 

 

D. Kegiatan penutup ( 15 menit ) 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

2.  Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3. Siswa  diminta  untuk  mempelajari  materi  yang  telah  diajarkan  dan 

materi yang akan dating 
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X. Penilaian 

Prosedur penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal    : Tes lisan 

2. Tes dalam Proses : Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

3. Tes Akhir    : Tes Tertulis 

b. Jenis Tes 

1. Tes Lisan   : Apersepsi dan Tanya Jawab 

2. Tes Tertulis   : Isian 

c. Bentuk Tes  : Tertulis 

d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes  : Terlampir 

2. Kunci Jawaban  : Terlampir 
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Materi Ajar 

Pengaruh Globalisasi 

Pengaruh Baik dan pengaruh Buruk Globalisasi 

Globalisasi memiliki pengaruh atau dampak bagi masyarakat. Dampak itu 

dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.Pengaruh globalisasi ada dua, yakni 

pengaruh baik dan pengaruh buruk. 

a. Pengaruh buruk globalisasi 

Pengaruh buruk atau dampak negatif adalah pengaruh yang merugikan 

hampir seluruh masyarakat di dunia. Dampak negatif globalisasi antara 

lain sebagai berikut 

1. Jati diri bangsa terkikis 

Globalisasi membuat arus informasi antarnegara menjadi mudah. 

Media seperti televisi, internet, dan komputer menjadi perangkatnya. 

Banyak arus informasi yang secara bebas diterima masyarakat lambat 

laun akan membuat jati diri masyarakat terkikis secara perlahan. 

Beberapa contoh budaya globalisasi yang perlu dihindari adalah gaya 

hidup bebas dan pergaulan tanpa batas. 

2. Industri dalam negeri terancam 

Setiap Negara berusaha melindungi industri dalam negerinya. Jika 

tidak dilindungi, industri dalam negeri suatu Negara bisa bangkrut. 

Industri dalam negeri terancam bila produk-produk luar negeri 

membanjiri pasar suatu Negara. Apa yang terjadi jika pakaian-pakaian 

China, eropa, dan Amerika Serikat masuk ke Indonesia padahal bangsa 

kita mampu membuatnya? Bagaimanakah nasib para petani buah di 

Negara kita jika pemerintah membiarkan apel amerika, durian 

Bangkok, dan jeruk cina masuk di Indonesia secara bebas? Jelas sekali 

globalisasi dapat menghancurkan industri dalam negeri suatu Negara. 

Apakah yang kamu rasakan saat memakai baju buatan luar negeri? Jika 

kamu lebih bangga memakai baju buatan luar negeri, maka kamu 

sudah terkena dampak negatif globalisasi. 

3. Batas-batas antarnegara menjadi tidak jelas 
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Globalisasi memberikan dampak pada kaburnya batas-batas antar 

Negara. Hal itu terjadi karena sebuah Negara tidak mungkin lagi 

mengendalikan secara penuh perusahaan-perusahaan asing yang 

menanamkan modal di Negara tersebut. Di Negara kita, banyak 

perusahaan asing. Jika kita berusaha mengendalikan perusahaan-

perusahaan itu, maka perusahaan itu akan lari ke Negara lain. 

Akibatnya Negara kita sendiri yang rugi 

b. Pengaruh Baik Globalisasi 

Pengaruh Baik Globalisasi atau dampak positif merupakan pengaruh yang 

menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Berbagai dampak positif 

globalisasi antara lain sebagai berikut. 

1. Hubungan komunikasi menjadi lebih mudah 

Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi memudahkan semua 

orang melakukan hubungan dengan orang lain meski berbeda tempat. 

Saudara, keluarga, atau teman yang berada di Negara lain dapat 

dengan mudah kita hubungi atau kita datangi. 

2. Pertukaran informasi antar Negara sangat lancar 

Kemajuan di bidang informasi menyebabkan kita dapat mengetahui 

berbagai peristiwa yang terjadi di Negara lain dengan cepat. 

Pertandingan olahraga, kejadian politik, atau peristiwa sosial dan 

budaya dengan mudah kita bisa saksikan melalui layar televisi 

3. Harga barang menjadi murah 

Globalisasi menjadikan banyak Negara berlomba memproduksi barang 

yang murah. Meski murah, mutu tetap terjamin . perlombaan dalam 

harga dan mutu itu menyebakan para konsumen bebas memilih. 

Mereka bebas untuk mendapatkan barang yang murah, sekaligus 

bermutu bagus. 

Media 

 

Media visual berupa slide powerpoint, contoh slidenya yaitu: 
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Lembar Kerja Kelompok 

Nama Kelompok  : 

Nama Anggota Kelompok : 1. 

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

No Soal Jawaban 

1 Sebutkan dan jelaskan 3 contoh 

pengaruh baik globalisasi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sebutkan dan jelaskan 3 contoh 

pengaruh baik globalisasi ! 
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Kisi-Kisi Soal 

Sekolah   : SD Negeri Pakintelan 03 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : IV/II 

SK : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Sumber 

Belajar 

Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

4.1  

Memberikan 

contoh 

sederhana 

pengaruh 

globalisasi di 

lingkungannya 

 

Pengaruh 

Globalisasi 

 

4.1.4 Menjelaska

n pengaruh baik 

globalisasi 

Tertulis Isian  C2 Buku  

Teman  

Guru  

Lingkun

gan  

3 

4.1.5 Menyebutk

an contoh 

pengaruh baik 

globalisasi 

Tertulis  Isian C1 6,7,8, 

10 

4.1.6 Menjelaska

n pengaruh buruk 

globalisasi 

Tertulis  Isian  C2 1,2 

4.1.7 Menyebutk

an contoh 

pengaruh buruk 

globalisasi. 

Tertulis  Isian  C1 4,5,10 
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Soal evaluasi 

Nama  : 

No Presensi : 

1. Globalisasi mempunyai pengaruh bagi kehidupan kita. Pengaruh globalisasi 

ada da yaitu pengaruh . . . dan pengaruh . . . . 

2. Pengaruh yang merugikan hampir seluruh masyarakat di dunia adalah 

pengaruh . . . dari globalisasi. 

3. Pengaruh yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat adalah pengaruh . . . 

dari globalisasi. 

4. Jati diri bangsa terkikis merupakan salah satu akibat dari pengaruh . . . 

globalisasi. 

5. Industri dalam negeri terancam merupakan salah satu akibat dari pengaruh . . . 

globalisasi. 

6. Hubungan komunikasi menjadi lebih mudah merupakan salah satu akibat dari 

pengaruh . . . globalisasi 

7. Pertukaran informasi antar Negara menjadi sangat lancar merupakan salah 

satu akibat dari pengaruh . . . globalisasi. 

8. Harga barang menjadi murah merupakan salah satu askibat dari pengaruh . . . 

globalisasi. 

9. Batas- batas antarnegara menjadi tidak jelas merupakan salah satu akibat dari 

pengaruh . . . globalisasi 

10. Transportasi saat inilebih beragam dan bervariasi sehingga memudahkan 

masyarakat untuk menuju ke suatu tempat ke tempat yang lain, hal tersebut 

merupakan salah satu akibat dari pengaruh . . . globalisasi. 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

Kunci jawaban soal evaluasi 

1. Pengaruh baik dan pengaruh buruk. 

2. Pengaruh buruk. 

3. Pengaruh baik. 

4. Pengaruh buruk. 

5. Pengaruh buruk. 

6. Pengaruh baik. 

7. Pengaruh baik. 

8. Pengaruh baik. 

9. Pengaruh buruk. 

10. Pengaruh baik. 

 

Nilai : jawaban benar X 10 = 100 
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SILABUS PEMBELAJARAN  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  

SEKOLAH DASAR KELAS IV SEMESTER 2 

(Siklus III) 

Sekolah  : SD N Pakintelan 03 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1x Pertemuan) 

Hari/Tanggal  : Rabu, 25 Maret 2015 

Standar 

Kompetensi 

Kompetens

i Dasar 

Materi 

pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

waktu 

Sarana dan 

sumber 

4. Menunjuk-

kan sikap 

terhadap 

globalisasi di 

lingkunganny

a 

 

4.2 Mengi-

dentifikasi 

jenis 

budaya 

Indonesia 

yang 

pernah 

ditampil-

kan dalam 

misi 

kebudayaa

n 

Internasio-

nal 

 

1. Kebudayaan 

yang 

ditampilkan 

dalam misi 

internasiona

l. 

2. Jenis budaya 

Indonesia 

yang 

ditampilkan 

dalam misi 

internasiona

l. 

- Bertanya jawab tentang 

kebudayaan Indonesia 

yang ditampilkan dalam 

misi internasional 

-Pemutaran slide 

powerpoint  tentang 

kebudayaan Indonesia 

yang ditampilkan dalam 

misi internasional. 

-Diskusi kelompok 

dengan menggunakan 

model Numbered Head 

Together (NHT) 

4.2.1.Menjelaskan 

kebudayaan yang 

pernah ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

Internasional. 

4.2.2. Menyebutkan jenis 

budaya Indonesia 

yang pernah 

ditampilkan dalam 

misi kebudayaan 

Internasional 

4.2.3. Memberikan contoh 

jenis budaya 

Indonesia yang 

pernah ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

Internasional. 

Tertulis 2 x 35 

menit 

- Buku BSE PKn 

kelas IV SD 

karangan Ressi 

Kartika Dewi 

dkk 

- Buku paket 

PKn kelas IV 

SD karangan 

Sunarso 

- Referensi 

Internet 

- Standar Isi 

Mata Pelajaran 

PKn 

- Standar Proses 

L
A

M
P

IR
A

N
 5
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus III 

Sekolah  : SD Negeri Pakintelan 03 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi Pokok  : Kebudayaan Indonesia 

Kelas / Semester :  IV / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan ) 

 

 

1. Standar Kompetensi  

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

 

II. Kompetensi Dasar  

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam 

misi kebudayaan Internasional 

 

III. Indikator  

4.2.1. Menjelaskan kebudayaan yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan Internasional. 

4.2.2. Menyebutkan jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan Internasional. 

4.2.3. Memberikan contoh jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan 

dalam misi kebudayaan Internasional. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan slide power point tentang jenis kebudayaan Indonesia, 

siswa dapat menjelaskan kebudayaan Internasional dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab tentang jenis kebudayaan Indonesia, siswa 

menyebutkan jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan Internasional dengan benar. 

3. Melalui unjuk kerja, siswa dapat memberikan contoh jenis budaya Indonesia 

LAMPIRAN 6 
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yang pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional dengan benar. 

 

V. Nilai Karakter Bangsa 

a. Konsep : kebudayaan Indonesia 

b. Nilai  : nilai kebersamaan, kerjasama 

c. Moral  : rasa tanggung jawab dan saling menghargai 

d. Tujuan : agar siswa dapat melestarikan kebudayaan Indonesia. 

 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Kebudayaan Indonesia yang ditampilkan dalam misi internasional. 

2. Jenis kebudayaan Indonesia yang ditampilkan dalam misi kebudayaan 

internasional 

 

VII. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model pembelajaran  : Numbered Head together (NHT) 

2. Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

 

VIII. Sumber Ajar :  

a. Bagi guru: 

- Buku BSE Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV hal. 48-55 oleh 

Ressi Kartika Dewi, Sunny Ummul Firdaus dan Wahyuningrum 

Widayati 

- Sunarso.2009.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 4 Sekolah 

Dasar.Bogor:Yudhistira 

- Referensi internet 

- Standar Isi Mata Pelajaran PKn 

- Standar Proses 

 

b. Bagi siswa: 
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- Buku BSE Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV hal. 48-55 oleh 

Ressi Kartika Dewi, Sunny Ummul Firdaus dan Wahyuningrum 

Widayati 

- Sunarso.2009.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 4 Sekolah 

Dasar.Bogor:Yudhistira 

 

IX. Langkah Pembelajaran 

A. Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Berdoa 

4. Presensi 

 

B. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “anak-anak, 

apakah kalian pernah melihat tari tradisional? Kira-kira apakah orang 

luar negeri juga pernah melihat tarian tradisional dari indonesia ?”  

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa dengan bernyanyi bersama 

 

C. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi jenis kebudayaan 

Indonesia (eksplorasi) 

2. Siswa mengamati tayangan slide power point tentang kebudayaan 

Indonesia (eksplorasi) 

3. Guru membentuk kelompok siswa beranggotakan 4-5 siswa (elaborasi) 

4. Masing-masing siswa diberi nomor kepala 1-5 di setiap kelompok 

(elaborasi) 

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok 

(elaborasi) 
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6. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan guru 

(elaborasi) 

7. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. (elaborasi) 

8. Siswa yang dipanggil, menjawab pertanyaan dari guru. (elaborasi) 

9. Guru meluruskan jawaban dari siswa (konfirmasi) 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

(eksplorasi) 

11. Guru menjawab pertanyaan siswa. (konfirmasi) 

D. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3. Siswa  diminta  untuk  mempelajari  materi  yang  telah  diajarkan  dan 

materi yang akan datang 
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X. PENILAIAN 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal   : Tes lisan 

2. Tes dalam Proses  : Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

3. Tes Akhir   : Tes Tertulis 

b. Jenis Tes 

1. Tes Lisan   : Apersepsi dan Tanya Jawab 

2. Tes Tertulis   : Pilihan ganda 

c. Bentuk Tes   : Tertulis 

d. Alat Tes 

1.Soal-soal Tes   : Terlampir 

2.Kunci Jawaban   : Terlampir 
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Materi Ajar 

Jenis Budaya Indonesia yang Pernah Ditampilkan dalam Misi Kebudayaan 

Internasional 

 

Jenis Budaya Indonesia 

Kebudayaan Indonesia dapat diartikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang 

telah ada sebelum terbentuknya bangsa Indonesia pada tahun 1945. Seluruh 

kebudayaan lokal yang berasal dari suku-suku bangsa di Indonesia merupakan 

bagian dari kebudayaan Indonesia. 

Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk 

dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, 

kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India terutama masuk dari 

penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh sebelum Indonesia 

terbentuk. Kerajaan kerajaan yang bernapaskan agama Hindu dan Buddha sempat 

menguasai Nusantara pada abad ke-5 Masehi ditandai dengan berdirinya kerajaan 

tertua di Nusantara, yaitu Kutai. 

Berikut ini jenis kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang berasal dari 

berbagai suku bangsa di Indonesia. 

a. Kategori Tradisional 

1) Tarian daerah 

2) Lagu daerah 

3) Musik daerah 

4) Alat musik daerah 

5) Gambar/tulisan 

6) Patung 

7) Kain 

8) Suara 

9) Sastra/tulisan 

10) Makanan dan minuman 

b. Kategori Modern 

1) Musik dangdut : Elvie Sukaesih, Rhoma Irama, Ikke Nurjanah, dan lain-lain. 
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2) Musik pop : Raja, Ratu, Peterpan, dan lain-lain. 

2. Misi Kebudayaan Internasional 

Globalisasi memengaruhi hampir semua bidang yang ada di masyarakat, termasuk 

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

yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai berkaitan dengan apa yang terdapat 

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

dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran 

dan penemuan seseorang adalah kesenian yang merupakan bagian dari 

kebudayaan. 

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke 

seluruh dunia. Awal mula dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari 

perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini. 

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan terjadi pada awal abad ke-20 

dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Perubahan tersebut menjadikan 

komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin 

cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. 

Sebagai suatu bangsa kita juga harus berhubungan dengan bangsa lain yang 

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

di dunia maka tidak menutup kemungkinan budaya asing akan masuk ke bangsa 

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

masuknya budaya asing harus melewati penyaringan yang ketat. Penyaringan 

budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah dengan didasarkan pada ciri khas 

kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Jika budaya itu sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila maka budaya asing itu akan kita terima, sebaliknya jika bertentangan 

dengan nilai-nilai Pancasila maka akan ditolak. 

Dengan penyaringan yang ketat ini akan membawa dampak yang positif bagi 

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

tetapi bangsa Indonesia juga tidak ketinggalan. Banyak juga barang, jasa, dan 

budaya Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Misalnya kain atau tekstil dan 

pakaian jadi banyak yang dikirim dan diminati oleh warga asing. Ukir-ukiran dan 

berbagai jenis patung juga banyak yang telah diekspor ke luar negeri. Selain 
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barang dan jasa, banyak juga budaya terutama budaya seni Indonesia yang telah 

tampil di luar negeri dalam rangka misi kebudayaan internasional. Kegiatan ini 

juga dapat mempererat kerja sama antarbangsa sehingga meningkatkan persatuan 

dan kesatuan seluruh bangsa-bangsa di dunia. 

Dengan penyaringan yang ketat ini akan membawa dampak yang positif bagi 

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

tetapi bangsa Indonesia juga tidak ketinggalan. Banyak juga barang, jasa, dan 

budaya Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Misalnya kain atau tekstil dan 

pakaian jadi banyak yang dikirim dan diminati oleh warga asing. Ukir-ukiran dan 

berbagai jenis patung juga banyak yang telah diekspor ke luar negeri. Selain 

barang dan jasa, banyak juga budaya terutama budaya seni Indonesia yang telah 

tampil di luar negeri dalam rangka misi kebudayaan internasional. Kegiatan ini 

juga dapat mempererat kerja sama antarbangsa sehingga meningkatkan persatuan 

dan kesatuan seluruh bangsa-bangsa di dunia. 

Contoh tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misi kebudayaan 

internasional antara lain: 

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

ke Madrid Spanyol untuk mengikuti Festival Asia yaitu tahun 2003. 

b. Tim kesenian Sumatera Selatan dalam acara Festival Gendang Nusantara, di 

Malaysia. 

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

Seni Internasional. 

d. Tim kesenian Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam Festival 

Kebudayaan Internasional di India, dan lain-lain. 

 

Misi tim kesenian Indonesia di luar negeri antara lain: 

a. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam kepada 

dunia internasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk 

mengunjungi Indonesia. 

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

c. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 
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Media 

 

Media visual berupa slide powerpoint, contoh slidenya yaitu: 
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Lembar Kerja Kelompok 

Nama Kelompok  : 

Nama Anggota Kelompok : 1. 

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

No Soal Jawaban 

1 Apa yang dimaksud dengan 

kebudayaan Indonesia ? 

 

 

 

2 Sebutkan jenis kebudayaan 

Indonesia yang berasal dari 

berbagai suku dalam kategori 

tradisional dan modern! 

 

 

 

3 Apa saja misi tim kesenian 

Indonesia di luar negeri ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

 

 

Kisi-Kisi Soal 

Sekolah   : SD Negeri Pakintelan 03 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : IV/II 

SK : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Sumber 

Belajar 

Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

4.2 

mengidentifi

kasi jenis 

budaya 

Indonesia 

yang pernah 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

internasional 

Jenis 

kebudaya

an 

Indonesia 

 

4.2.1 Menjelas

kan 

kebudayaan 

yang pernah 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

Internasional  

Tertulis  

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

Unjuk 

Kerja 

C1 Buku  

Teman  

Guru  

Lingkun

gan  

 

1,6.7.8.

9 

 

 

LKK 

4.2.2 Menyebu

tkan jenis 

budaya 

Indonesia 

yang pernah 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

Internasional 

 

Tertulis 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Unjuk 

Kerja 

C2  

2,3,4,5 

 

 

LKK 

 

 

4.2.3 Memberikan 

contoh jenis 

budaya Indonesia 

yang pernah 

 

Tertulis 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

C1 10 
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ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

Internasional 

Unjuk 

Kerja 

LKK 
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Soal evaluasi 

Nama  : 

No Presensi : 

 

1. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari suku-suku bangsa Indonesia merupakan bagian 

dari…. 

a. kebudayaan Indonesia   c. kekayaan Indonesia 

b. peninggalan Indonesia   d. sejarah Indonesia 

2. Salah satu jenis kebudayaan tarian daerah yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu…. 

a. Tari Saman dari Aceh   c. Tari Gambyong dari Bali 

b. Tari Pendet dari Jawa   d. Tari Kecak dari Jawa 

3. Salah satu jenis music yang berasal dari Indonesia yaitu…. 

a. musik rock    c. musik jazz 

b. musik regee    d. musik dangdut 

4. Salah satu contoh alat musik yang berasal dari Indonesia yaitu…. 

a. drum     c.  gamelan 

b. gitar     d. piano 

5. Salah satu contoh makanan yang berasal dari Indonesia yaitu…. 

a. roti     c. pizza 

b. gethuk    d. hamburger 

6. Budaya asing yang masuk Indonesia harus…. 

a. disaring    c. ditolak 

b. dibiarkan    d. diterima 

7. Penyaringan budaya asing yang masuk ke Indonesia didasarkan pada kepribadian bangsa 

yaitu…. 

a. Peraturan pemerintah   c. pancasila 

b. Undang-undang   d. UUD 1945 

8. Jika budaya asing sesuai dengan nilai pancasila, maka budaya asing tersebut akan…. 

a. ditolak    c. dimusnahkan 

b. dibiarkan    d. diterima 

9. jika budaya asing tidak sesuai dengan nilai pancasila, maka budaya asing tersebut akan…. 

a. ditolak     c. dimusnahkan 

b. dibiarkan    d. diterima 

10. Dibawah ini misi tim kesenian Indonesia di luar negeri, kecuali…. 

a. Memperkuat persaingan dengan Negara lain. 

b. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 

c. Menarik wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. 

d. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan luar negeri. 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

 

Kunci jawaban soal evaluasi 

1. A 

2. A 

3. D 

4. C 

5. B 

6. A 

7. C 

8. D 

9. A 

10. A 

 

Nilai : jawaban benar X 10 = 100 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Judul :   

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PKn MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) 

DENGAN MEDIA VISUAL PADA SISWA KELAS IV SDN 

PAKINTELAN 03 SEMARANG. 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Alat/ Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

PKn melalui 

model 

pembelajaran 

Numbered 

Head 

Together 

(NHT) 

dengan media 

visual 

 

13. Mempersiapkan media 

pembelajaran berupa 

Laptop dan LCD serta 

nomor kepala untuk siswa 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

14. Membuka pelajaran dengan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

15. Membentuk kelompok 

secara heterogen dan 

menyampaikan langkah-

langkah penggunaan model 

pembelajaran Numbered 

Head Together 

(NHT)( keterampilan 

mengelola kelas) 

16. Memberikan nomor kepada 

masing-masing siswa 

dalam kelompoknya. 

(keterampilan mengadakan 

variasi) 

17. Menayangkan slide 

powerpoint tentang materi 

yang akan dipelajari. 

(keterampilan menjelaskan) 

18. Membimbing kelompok-

kelompok belajar saat 

- Guru 

- Foto 

- Video  

- Lembar 

observasi 

keterampilan 

guru 

- Catatan 

lapangan 

LAMPIRAN 7 



207 

 

 

 

siswa mengerjakan tugas. 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

kecil dan perseorangan) 

19. Memanggil nomor siswa 

dan meminta siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

(keterampilan bertanya). 

20. Menyimpulkan materi 

pelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran). 

21. Memberikan penghargaan 

kepada siswa yang 

berprestasi. ( keterampilan 

penguatan). 

2. Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

PKn melalui 

model 

pembelajaran 

Numbered 

Head 

Together 

(NHT) 

dengan media 

visual  

12. Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) 

dengan media visual 

(aktivitas emosional). 

13. Memperhatikan apersepsi 

dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh 

guru  (aktivitas 

mendengarkan). 

14. Menerima pembagian 

kelompok secara heterogen 

dan memperhatikan 

langkah-langkah 

penggunaan model 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

(aktivitas emosional). 

15. Menerima nomor kepala 

dari guru. (aktivitas 

emosional) 

16. Memperhatikan slide 

powerpoint yang memuat 

materi yang diputar oleh 

guru (aktivitas visual). 

17. Memperhatikan bimbingan 

guru ketika berdiskusi 

bersama kelompok. 

- Siswa 

- Foto 

- Video 

- Lembar 

observasi 

aktivitas 

siswa 

- Catatan 

lapangan 
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(aktivitas mental, menulis, 

menggambar, dan motorik) 

18. Mempresentasikan hasil 

diskusi. (aktivitas mental, 

lisan dan mendengarkan) 

19. Memperhatikan 

kesimpulan materi 

pelajaran (aktivitas 

mendengarkan). 

20. Menerima pemberian 

penghargaan dari guru. 

(aktivitas emosional) 

3. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

PKn melalui 

model 

pembelajaran 

Numbered 

Head 

Together 

(NHT) 

dengan media 

visual 

 

Nilai yang diperoleh siswa 

pada saat evaluasi 

pembelajaran. 

- Siswa - Tes tertulis 

- Lembar 

Observasi 
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LEMBAR OBSERVASI 

Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn  menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Numbered Head Together (NHT) dengan Media Visual 

Siklus ke- 

Nama SD :  SD Negeri Pakintelan 03 

Nama Guru :  Appita ardiani 

Kelas  :  IV 

Materi  : 

Hari, tanggal :  

Petunjuk : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru dalam model pembelajaran kooperatif 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang ditetapkan 

3. Berilah  tanda  cek  (√)  pada  skala  penilaian  jika  deskriptor  sesuai  dengan 

pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

a) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri tanda (√) pada skala 

penilaian 0. 

b) Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 1. 

c) Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 2. 

d) Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 3 

e) Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 4 

  (Rusman, 2012: 101) 

No Indikator Deskriptor 
Skala Penilaian 

Skor 
(√) 0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

media 

pembelajaran 

berupa Laptop 

dan LCD serta 

nomor kepala 

untuk siswa 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran). 

5. Mempersiapkan 

laptop dan LCD 

6. Mengondisikan 

siswa untuk 

pembelajaran 

7. Mempersiapkan 

nomor-nomor 

kepala untuk 

siswa. 

8. Mengecek kondisi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 8 



210 

 

 

 

LCD dan laptop 

dalam keadaan 

benar-benar siap 

untuk memulai 

pembelajaran. 

2. Membuka 

pelajaran 

dengan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran). 

5. Menyampaikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi. 

6. Mengulang 

kembali pelajaran 

sebelumnya. 

7. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

dengan jelas. 

8. Mengaitkan tujuan 

pembelajaran 

dengan materi. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.  Membentuk 

kelompok 

secara 

heterogen dan 

menyampaikan 

langkah-

langkah 

penggunaan 

model 

pembelajaran 

Numbered 

Head Together 

(NHT) 

(keterampilan 

mengelola 

kelas). 

5. Mengenalkan 

model 

pembelajaran yang 

akan digunakan. 

6. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

dengan 

menerapkan model 

pembelajaran 

Numbered Head 

Together (NHT) 

7. Menentukan 

pembentukan 

kelompok secara 

heterogen 

8. Membentuk 

kelompok secara 

kondusif. 

      

 

 

 

 

 

4. Memberikan 

nomor kepada 

masing-masing 

siswa dalam 

kelompoknya 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

5. Memberikan nama 

kepada setiap 

kelompok 

6. Memberikan 

nomor secara acak 

kepada masing-

masing siswa 

7. Pemberian nomor 

dari 1-5 sesuai 
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dengan jumlah 

siswa dalam 

kelompok 

8. Memberikan 

nomor secara 

kondusif 

5. Menayangkan 

slide 

powerpoint 

tentang materi 

yang akan 

dipelajari. 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

5. Tayangan slide 

powerpoint sesuai 

dengan materi 

yang akan 

disampaikan. 

6. Tayangan slide 

terlihat jelas 

hingga bangku 

belakang. 

7. Guru 

menyampaikan 

dengan suara yang 

lantang dan jelas. 

8. Pemberian 

tayangan 

powerpoint mampu 

merangsang siswa 

untuk berpendapat 

atau memberikan 

tanggapan. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. Membimbing 

kelompok-

kelompok 

belajar saat 

siswa 

berdiskusi 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

dan 

perseorangan). 

5. Memberikan 

penjelasan kepada 

kelompok yang 

belum memahami 

tugas yang 

diberikan. 

6. Tegas dalam 

menyikapi anak 

yang bandel dalam 

kelompok. 

7. Memperingatkan 

kelompok-

kelompok yang 

mengerjakan tugas 

dengan main-main. 

8. Menerima 

pertanyaan dari 

siswa dengan 

senang hati. 
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7. Memanggil 

nomor siswa 

dan meminta 

siswa 

mempresentasik

an hasil diskusi 

kelompok 

(keterampilan 

bertanya). 

 

1. Memanggil nomor 

siswa dalam 

kelompok secara 

acak. 

2. meminta siswa yang 

dipanggil untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

3. Mempersilahkan 

siswa dari kelompok 

lain untuk 

menanggapi 

presentasi temannya 

4. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Menyimpulkan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran). 

5. Mengulas kembali 

tanggapan-

tanggapan yang 

disampaikan siswa. 

6. Menyampaikan 

simpulan materi 

secara lugas dan 

jelas. 

7. Mengajak siswa 

agar ikut 

menyimpulkan 

materi yang 

dipelajari. 

8. Menyampaikan 

hasil belajar yang 

diperoleh selama 

pembelajaran.. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

yang berprestasi 

( keterampilan 

penguatan) 

1. Memberikan 

motivasi kepada 

siswa. 

2. Memberikan umpan 

balik kepada siswa 

baik yang 

berprestasi ataupun 

yang masih kurang. 

3. Memberikan 

penghargaan secara 

simbolis. 

4. Memberikan umpan 

balik pada 
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Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 9x4 = 36. Jadi terdapat data: 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 

= 
 

 
 (112) 

= 28 

Q4 = kuartil empat = T = 36 

 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

tanggapan siswa. 

Total skor  

Rata-rata skor  

Kategori  

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor  <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 28 

sampai dengan 36 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 19 

sampai dengan 28 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 9,5 

sampai dengan 19 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 0 

sampai dengan 9,5 masuk dalam kategori kurang 

Semarang,   2015 

       Observer, 

 

       

       

       

       

       Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 
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LEMBAR OBSERVASI 

Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Numbered Head Together (NHT) dengan Media Visual 

Siklus ke- 

Nama SD :  SD Negeri Pakintelan 03 

Nama Guru :  Appita Ardiani 

Kelas  :  IV 

Materi  : 

Hari, tanggal :  

Petunjuk : 

1. Bacalah 9 indikator aktivitas siswa dalam model pembelajaran kooperatif 

Numbered Head Together (NHT) dengan Media Visual. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang ditetapkan 

3. Berilah  tanda  cek  (√)  pada  skala  penilaian  jika  deskriptor  sesuai  dengan 

pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

a) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri tanda (√) pada skala 

penilaian 0. 

b) Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 1. 

c) Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 2. 

d) Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 3 

e) Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 4 

(Rusman, 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor 
Skala Penilaian Skor 

(√) 0 1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Numbered Head 

Together (NHT) 

dengan media 

visual (aktivitas 

1. Duduk di tempat masing-

masing. 

2. Mempersiapkan 

perlengkapan belajar 

3. Mempersiapkan buku 

pelajaran bersangkutan. 

4. Siap memperhatikan 

penjelasan guru. 
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emosional) 

2. Memperhatikan 

apersepsi dan 

tujuan 

pembelajaran 

yang disampaikan 

oleh guru  

(aktivitas 

mendengarkan). 

 

1. Memperhatikan setiap 

penjelasan yang 

disampaikan guru. 

2. Menjawab setiap 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

3. Bersikap tenang, dan 

tidak mengganggu 

teman lain. 

4. Menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

       

3. Menerima 

pembagian 

kelompok secara 

heterogen dan 

memperhatikan 

langkah-langkah 

penggunaan 

model 

pembelajaran 

yang disampaikan 

oleh guru 

(aktivitas 

emosional) 

1. Bersedia berkelompok. 

2. Menerima pembagian 

kelompok yang 

diberikan guru. 

3. Memperhatikan 

langkah-langkah yang 

disampaikan guru 

mengenai model 

Numbered Head 

Together (NHT) 

4. Berkumpul dengan 

kelompok dalam 

kondisi kondusif. 

       

4. Menerima nomor 

kepala dari guru. 

(aktivitas 

emosional) 

 

1. Menerima nomor secara 

acak 

2. Menerima nomor tidak 

berebut. 

3. Menerima nomor 

dengan menjaga 

kondisi belajar tetap 

kondusif 

4. Memakai nomor di 

kepala dengan tertib. 

       

5. Memperhatikan 

slide powerpoint 

yang memuat 

materi yang 

diputar oleh guru 

(aktivitas visual). 

1. Memperhatikan slide 

powerpoint dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Mencatat isi atau makna 

dari tayangan yang 

diputarkan. 

3. Mendiskusikan dengan 

teman sekelompok 

mengenai isi tayangan. 

4. Memberikan tanggapan 
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terhadap isi tayangan 

powerpoint. 

6.  Memperhatikan 

bimbingan guru 

ketika berdiskusi 

bersama 

kelompok. 

(aktivitas mental, 

menulis, 

menggambar, dan 

motorik 

1. Memperhatikan 

penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Mengikuti diskusi 

dengan tenang. 

3. Mengutarakan pendapat 

ketika berkelompok. 

4. Menyampaikan 

pertanyaan yang belum 

dipahami. 

       

7 Mempresentasika

n hasil diskusi. 

(aktivitas mental, 

lisan dan 

mendengarkan) 

1. Membacakan hasil 

diskusi dengan lantang 

dan jelas. 

2. Memperhatikan hasil 

diskusi dari teman. 

3. Memberi tanggapan 

kepada hasil diskusi 

teman. 

4. Memperhatikan 

tanggapan dari teman. 

       

8. Memperhatikan 

kesimpulan 

materi pelajaran 

1. Memperhatikan 

simpulan yang 

disampaikan guru 

2. Memberi tanggapan 

terhadap pembelajaran 

3. Menyampaikan 

simpulan materi 

pembelajaran 

4. Menyampaikan 

pertanyaan mengenai 

materi yang belum 

dipahami 

       

9. Menerima 

pemberian 

penghargaan dari 

guru. (aktivitas 

emosional) 

 

1. Tidak sombong 

kepada teman 

2. Memberimotivasi 

kepada teman yang 

belum aktif 

3. Tidak mudah putus 

asa ketika mendapat 

penghargaan 

4. Terpacu untuk belajar 

dari teman yang 

berprestasi 

       

Total skor  
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Rata-rata skor  

Kriteria  

 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 9x4 = 36. Jadi terdapat data: 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 

= 
 

 
 (112) 

= 28 

Q4 = kuartil empat = T = 36 

 

Kategori Skor Aktivitas siswa 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 28 

sampai dengan 36 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 19 

sampai dengan 28 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 9,5 

sampai dengan 19 masuk dalam kategori cukup 

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor  <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 0 

sampai dengan 9,5 masuk dalam kategori kurang 

 

Semarang,   2015 

       Observer, 

 

      

      

      

      

       Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD 

TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL 

Siklus ……………………. 

 

Nama SD  : SD Negeri Pakintelan 03 

Kelas   : IV (Empat) 

Guru   : Appita Ardiani 

Hari / Tanggal  : …………. 

Petunjuk : 

Catatlah keadaan lapangan yang terjadi pada guru, siswa, dan proses pembelajaran 

sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………........................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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HASIL PENGAMATAN 

Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn  menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Numbered Head Together (NHT) dengan Media Visual 

Siklus ke I 

Nama Guru :  Appita ardiani 

Nama SD :  SD Negeri Pakintelan 03 

Kelas  :  IV 

Materi  : Globalisasi 

Hari, tanggal : Selasa, 17 Maret 2015 

Petunjuk : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru dalam model pembelajaran kooperatif 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang ditetapkan 

3. Berilah  tanda  cek  (√)  pada  skala  penilaian  jika  deskriptor  sesuai  dengan 

pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

a) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri tanda (√) pada skala 

penilaian 0. 

b) Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 1. 

c) Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 2. 

d) Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 3 

e) Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 4 

  (Rusman, 2012: 101) 

No Indikator Deskriptor 
Skala Penilaian 

Skor 
(√) 0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

media 

pembelajaran 

berupa Laptop 

dan LCD serta 

nomor kepala 

untuk siswa 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran). 

1. Mempersiapkan 

laptop dan LCD 

2. Mengondisikan 

siswa untuk 

pembelajaran 

3. Mempersiapkan 

nomor-nomor 

kepala untuk 

siswa. 

4. Mengecek kondisi 

LCD dan laptop 

dalam keadaan 

benar-benar siap 

√ 

 

- 

 

√ 

 

- 

   

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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untuk memulai 

pembelajaran. 

2. Membuka 

pelajaran 

dengan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran). 

1. Menyampaikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi. 

2. Mengulang 

kembali pelajaran 

sebelumnya. 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

dengan jelas. 

4. Mengaitkan tujuan 

pembelajaran 

dengan materi. 

√ 

 

- 

- 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3.  Membentuk 

kelompok 

secara 

heterogen dan 

menyampaikan 

langkah-

langkah 

penggunaan 

model 

pembelajaran 

Numbered 

Head Together 

(NHT) 

(keterampilan 

mengelola 

kelas). 

1. Mengenalkan 

model 

pembelajaran yang 

akan digunakan. 

2. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

dengan 

menerapkan model 

pembelajaran 

Numbered Head 

Together (NHT) 

3. Menentukan 

pembentukan 

kelompok secara 

heterogen 

4. Membentuk 

kelompok secara 

kondusif. 

- 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

√ 

   

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4. Memberikan 

nomor kepada 

masing-masing 

siswa dalam 

kelompoknya 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1. Memberikan nama 

kepada setiap 

kelompok 

2. Memberikan 

nomor secara acak 

kepada masing-

masing siswa 

3. Pemberian nomor 

dari 1-5 sesuai 

dengan jumlah 

siswa dalam 

kelompok 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

- 

   

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4. Memberikan 

nomor secara 

kondusif 

5. Menayangkan 

slide 

powerpoint 

tentang materi 

yang akan 

dipelajari. 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

1. Tayangan slide 

powerpoint sesuai 

dengan materi 

yang akan 

disampaikan. 

2. Tayangan slide 

terlihat jelas 

hingga bangku 

belakang. 

3. Guru 

menyampaikan 

dengan suara yang 

lantang dan jelas. 

4. Pemberian 

tayangan 

powerpoint mampu 

merangsang siswa 

untuk berpendapat 

atau memberikan 

tanggapan. 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

   

 

 

 

 

2 

6. Membimbing 

kelompok-

kelompok 

belajar saat 

siswa 

berdiskusi 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

dan 

perseorangan). 

1. Memberikan 

penjelasan kepada 

kelompok yang 

belum memahami 

tugas yang 

diberikan. 

2. Tegas dalam 

menyikapi anak 

yang bandel dalam 

kelompok. 

3. Memperingatkan 

kelompok-

kelompok yang 

mengerjakan tugas 

dengan main-main. 

4. Menerima 

pertanyaan dari 

siswa dengan 

senang hati. 

√ 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

√ 

 

   

 

 

 

√ 

   

 

 

 

2 
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7. Memanggil 

nomor siswa 

dan meminta 

siswa 

mempresentasik

an hasil diskusi 

kelompok 

(keterampilan 

bertanya). 

 

1. Memanggil nomor 

siswa dalam 

kelompok secara 

acak. 

2. meminta siswa yang 

dipanggil untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

3. Mempersilahkan 

siswa dari kelompok 

lain untuk 

menanggapi 

presentasi temannya 

4. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

√ 

 

 

- 

 

√ 

 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8. Menyimpulkan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran). 

1. Mengulas kembali 

tanggapan-

tanggapan yang 

disampaikan siswa. 

2. Menyampaikan 

simpulan materi 

secara lugas dan 

jelas. 

3. Mengajak siswa 

agar ikut 

menyimpulkan 

materi yang 

dipelajari. 

4. Menyampaikan 

hasil belajar yang 

diperoleh selama 

pembelajaran.. 

- 

 

 

- 

 

 

√ 

 

- 

  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9 Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

yang berprestasi 

( keterampilan 

penguatan) 

1. Memberikan 

motivasi kepada 

siswa. 

2. Memberikan umpan 

balik kepada siswa 

baik yang 

berprestasi ataupun 

yang masih kurang. 

3. Memberikan 

penghargaan secara 

simbolis. 

4. Memberikan umpan 

balik pada 

- 

 

- 

 

 

√ 

 

- 

  

 

 

 

√ 

 

    

 

 

 

1 
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Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 9x4 = 36. Jadi terdapat data: 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 

= 
 

 
 (112) 

= 28 

Q4 = kuartil empat = T = 36 

 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 28 

sampai dengan 36 masuk dalam kategori sangat baik 

tanggapan siswa. 

Total skor 16 

Rata-rata skor 1,78 

Kategori Cukup 

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor  <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 19 

sampai dengan 28 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 9,5 

sampai dengan 19 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 0 

sampai dengan 9,5 masuk dalam kategori kurang 

Semarang, 17 Maret 2015 

       Observer, 

 

       

       

           

       Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 
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HASIL PENGAMATAN 

Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn  menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Numbered Head Together (NHT) dengan Media Visual 

Siklus ke II 

Nama Guru :  Appita ardiani 

Nama SD :  SD Negeri Pakintelan 03 

Kelas  :  IV 

Materi  : Pengaruh Globalisasi 

Hari, tanggal : Rabu, 18 Maret 2015 

Petunjuk : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru dalam model pembelajaran kooperatif 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang ditetapkan 

3. Berilah  tanda  cek  (√)  pada  skala  penilaian  jika  deskriptor  sesuai  dengan 

pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

a) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri tanda (√) pada skala 

penilaian 0. 

b) Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 1. 

c) Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 2. 

d) Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 3 

e) Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 4 

  (Rusman, 2012: 101) 

No Indikator Deskriptor Skala Penilaian Skor 

(√) 0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

media 

pembelajaran 

berupa Laptop 

dan LCD serta 

nomor kepala 

5. Mempersiapkan 

laptop dan LCD 

6. Mengondisikan 

siswa untuk 

pembelajaran 

7. Mempersiapkan 

√ 

 

- 

 

√ 

 

   

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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untuk siswa 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran). 

nomor-nomor 

kepala untuk 

siswa. 

8. Mengecek kondisi 

LCD dan laptop 

dalam keadaan 

benar-benar siap 

untuk memulai 

pembelajaran. 

√ 

 

2. Membuka 

pelajaran 

dengan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran). 

9. Menyampaikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi. 

10. Mengulang 

kembali pelajaran 

sebelumnya. 

11. Menyampaika

n tujuan 

pembelajaran 

dengan jelas. 

12. Mengaitkan 

tujuan 

pembelajaran 

dengan materi. 

√ 

 

- 

 

√ 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3.  Membentuk 

kelompok 

secara 

heterogen dan 

menyampaikan 

langkah-

langkah 

penggunaan 

model 

pembelajaran 

Numbered 

Head Together 

(NHT) 

(keterampilan 

mengelola 

kelas). 

9. Mengenalkan 

model 

pembelajaran yang 

akan digunakan. 

10. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

dengan 

menerapkan model 

pembelajaran 

Numbered Head 

Together (NHT) 

11. Menentukan 

pembentukan 

kelompok secara 

heterogen 

12. Membentuk 

kelompok secara 

kondusif. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

- 

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4. Memberikan 

nomor kepada 

masing-masing 

siswa dalam 

9. Memberikan nama 

kepada setiap 

kelompok 

10. Memberikan 

√ 

 

√ 

 

   

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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kelompoknya 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

nomor secara acak 

kepada masing-

masing siswa 

11. Pemberian nomor 

dari 1-5 sesuai 

dengan jumlah 

siswa dalam 

kelompok 

12. Memberikan 

nomor secara 

kondusif 

 

√ 

 

- 

  

 

 

5. Menayangkan 

slide 

powerpoint 

tentang materi 

yang akan 

dipelajari. 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

9. Tayangan slide 

powerpoint sesuai 

dengan materi 

yang akan 

disampaikan. 

10. Tayangan slide 

terlihat jelas 

hingga bangku 

belakang. 

11. Guru 

menyampaikan 

dengan suara yang 

lantang dan jelas. 

12. Pemberian 

tayangan 

powerpoint mampu 

merangsang siswa 

untuk berpendapat 

atau memberikan 

tanggapan. 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

  

 

 

 

√ 

 

6. Membimbing 

kelompok-

kelompok 

belajar saat 

siswa 

berdiskusi 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

dan 

perseorangan). 

9. Memberikan 

penjelasan kepada 

kelompok yang 

belum memahami 

tugas yang 

diberikan. 

10. Tegas dalam 

menyikapi anak 

yang bandel dalam 

kelompok. 

11. Memperingatk

an kelompok-

kelompok yang 

mengerjakan tugas 

dengan main-main. 

√ 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

√ 

 

   

 

 

 

√ 

   

 

 

 

2 
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12. Menerima 

pertanyaan dari 

siswa dengan 

senang hati. 

7. Memanggil 

nomor siswa 

dan meminta 

siswa 

mempresentasik

an hasil diskusi 

kelompok 

(keterampilan 

bertanya). 

 

1. Memanggil nomor 

siswa dalam 

kelompok secara 

acak. 

2. meminta siswa yang 

dipanggil untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

3. Mempersilahkan 

siswa dari kelompok 

lain untuk 

menanggapi 

presentasi temannya 

4. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

8. Menyimpulkan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran). 

5. Mengulas kembali 

tanggapan-

tanggapan yang 

disampaikan siswa. 

6. Menyampaikan 

simpulan materi 

secara lugas dan 

jelas. 

7. Mengajak siswa 

agar ikut 

menyimpulkan 

materi yang 

dipelajari. 

8. Menyampaikan 

hasil belajar yang 

diperoleh selama 

pembelajaran. 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

9 Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

yang berprestasi 

(keterampilan 

penguatan) 

1. Memberikan 

motivasi kepada 

siswa. 

2. Memberikan umpan 

balik kepada siswa 

baik yang 

berprestasi ataupun 

yang masih kurang. 

3. Memberikan 

- 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

√ 

 

  

 

 

 

3 
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Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 9x4 = 36. Jadi terdapat data: 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 

= 
 

 
 (112) 

= 28 

Q4 = kuartil empat = T = 36 

 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

penghargaan secara 

simbolis. 

4. Memberikan umpan 

balik pada 

tanggapan siswa. 

Total skor 25 

Rata-rata skor 2,78 

Kategori Baik  

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor  <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 28 

sampai dengan 36 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 19 

sampai dengan 28 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 9,5 

sampai dengan 19 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 0 

sampai dengan 9,5 masuk dalam kategori kurang 

 

Semarang, 18 Maret 2015 

       Observer, 

 

       

       

       

       

       Indarti, S.Pd SD 

 

       NIP 196109151983042010 
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HASIL PENGAMATAN 

Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn  menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Numbered Head Together (NHT) dengan Media Visual 

Siklus ke III 

Nama Guru :  Appita ardiani 

Nama SD :  SD Negeri Pakintelan 03 

Kelas  :  IV 

Materi  : Kebudayaan Indonesia 

Hari, tanggal : Rabu, 25 Maret 2015 

Petunjuk : 

5. Bacalah 9 indikator keterampilan guru dalam model pembelajaran kooperatif 

Numbered Head Together (NHT) dengan media visual. 

6. Penilaian mengacu pada deskriptor yang ditetapkan 

7. Berilah  tanda  cek  (√)  pada  skala  penilaian  jika  deskriptor  sesuai  dengan 

pengamatan! 

8. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

f) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri tanda (√) pada skala 

penilaian 0. 

g) Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 1. 

h) Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 2. 

i) Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 3 

j) Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda (√) pada skala penilaian 4 

  (Rusman, 2012: 101) 

No Indikator Deskriptor Skala Penilaian Skor 

(√) 0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

media 

pembelajaran 

berupa Laptop 

dan LCD serta 

nomor kepala 

untuk siswa 

5. Mempersiapkan 

laptop dan LCD 

6. Mengondisikan 

siswa untuk 

pembelajaran 

7. Mempersiapkan 

nomor-nomor 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

4 
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(keterampilan 

membuka 

pelajaran). 

kepala untuk 

siswa. 

8. Mengecek kondisi 

LCD dan laptop 

dalam keadaan 

benar-benar siap 

untuk memulai 

pembelajaran. 

 

2. Membuka 

pelajaran 

dengan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran). 

1. Menyampaikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi. 

2. Mengulang 

kembali pelajaran 

sebelumnya. 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

dengan jelas. 

4. Mengaitkan tujuan 

pembelajaran 

dengan materi. 

√ 

 

- 

 

√ 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3.  Membentuk 

kelompok 

secara 

heterogen dan 

menyampaikan 

langkah-

langkah 

penggunaan 

model 

pembelajaran 

Numbered 

Head Together 

(NHT) 

(keterampilan 

mengelola 

kelas). 

1. Mengenalkan 

model 

pembelajaran yang 

akan digunakan. 

2. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

dengan 

menerapkan model 

pembelajaran 

Numbered Head 

Together (NHT) 

3. Menentukan 

pembentukan 

kelompok secara 

heterogen 

4. Membentuk 

kelompok secara 

kondusif. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4. Memberikan 

nomor kepada 

masing-masing 

siswa dalam 

kelompoknya 

(keterampilan 

1. Memberikan nama 

kepada setiap 

kelompok 

2. Memberikan 

nomor secara acak 

kepada masing-

√ 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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mengadakan 

variasi) 

masing siswa 

3. Pemberian nomor 

dari 1-5 sesuai 

dengan jumlah 

siswa dalam 

kelompok 

4. Memberikan 

nomor secara 

kondusif 

 

- 

 

5. Menayangkan 

slide 

powerpoint 

tentang materi 

yang akan 

dipelajari. 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

1. Tayangan slide 

powerpoint sesuai 

dengan materi 

yang akan 

disampaikan. 

2. Tayangan slide 

terlihat jelas 

hingga bangku 

belakang. 

3. Guru 

menyampaikan 

dengan suara yang 

lantang dan jelas. 

4. Pemberian 

tayangan 

powerpoint mampu 

merangsang siswa 

untuk berpendapat 

atau memberikan 

tanggapan. 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

4 

 

6. Membimbing 

kelompok-

kelompok 

belajar saat 

siswa 

berdiskusi 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

dan 

perseorangan). 

1. Memberikan 

penjelasan kepada 

kelompok yang 

belum memahami 

tugas yang 

diberikan. 

2. Tegas dalam 

menyikapi anak 

yang bandel dalam 

kelompok. 

3. Memperingatkan 

kelompok-

kelompok yang 

mengerjakan tugas 

dengan main-main. 

4. Menerima 

pertanyaan dari 

√ 

 

 

 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

  

 

 

 

3 
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siswa dengan 

senang hati. 

7. Memanggil 

nomor siswa 

dan meminta 

siswa 

mempresentasik

an hasil diskusi 

kelompok 

(keterampilan 

bertanya). 

 

1. Memanggil nomor 

siswa dalam 

kelompok secara 

acak. 

2. meminta siswa yang 

dipanggil untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

3. Mempersilahkan 

siswa dari kelompok 

lain untuk 

menanggapi 

presentasi temannya 

4. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

8. Menyimpulkan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran). 

5. Mengulas kembali 

tanggapan-

tanggapan yang 

disampaikan siswa. 

6. Menyampaikan 

simpulan materi 

secara lugas dan 

jelas. 

7. Mengajak siswa 

agar ikut 

menyimpulkan 

materi yang 

dipelajari. 

8. Menyampaikan 

hasil belajar yang 

diperoleh selama 

pembelajaran. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

9 Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

yang berprestasi 

(keterampilan 

penguatan) 

1. Memberikan 

motivasi kepada 

siswa. 

2. Memberikan umpan 

balik kepada siswa 

baik yang 

berprestasi ataupun 

yang masih kurang. 

3. Memberikan 

penghargaan secara 

simbolis. 

- 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

√ 

 

  

 

 

 

3 
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Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 9x4 = 36. Jadi terdapat data: 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 

= 
 

 
 (112) 

= 28 

Q4 = kuartil empat = T = 36 

 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

4. Memberikan umpan 

balik pada 

tanggapan siswa. 

Total skor 30 

Rata-rata skor 3,33 

Kategori Sangat Baik  

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor  <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 28 

sampai dengan 36 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 19 

sampai dengan 28 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 9,5 

sampai dengan 19 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 0 

sampai dengan 9,5 masuk dalam kategori kurang 

 

Semarang, 25 Maret 2015 

       Observer, 

 

       

       

       

       

       Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 
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HASIL PENGAMATAN 

Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Numbered Head Together (NHT)  dengan Media Visual 

Siklus ke-I 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan skor Jumlah 

total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual (aktivitas 

emosional) 

4 10 8 3 60 2,4 

2 Memperhatikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru.(aktivitas mendengarkan) 

2 6 12 5 70 2,8 

3 Menerima pembagian kelompok  secara 

heterogen dan memperhatikan langkah-

langkah penggunaan model 

pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru (aktivitas emosional). 

2 8 15 - 63 2,52 

4 Menerima nomor kepala dari guru. 

(aktivitas emosional) 
- 9 12 4 70 2,8 

5 Memperhatikan slide powerpoint yang 

memuat materi yang diputar oleh guru 

(aktivitas visual). 

- 12 10 3 66 2,64 

6 Memperhatikan bimbingan guru ketika 

berdiskusi bersama kelompok (aktivitas 

mental, menulis, menggambar dan 

motorik). 

1 8 14 2 67 2,68 

7 mempresentasikan hasil diskusi 1 13 6 5 65 2,6 
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Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 9x4 = 36. Jadi terdapat data: 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 

= 
 

 
 (112) 

= 28 

(aktivitas mental, lisan dan 

mendengarkan). 

8 Memperhatikan kesimpulan materi 

pelajaran.(aktivitas mendengarkan) 
1 5 16 3 71 2,84 

9 Menerima pemberian penghargaan 

(aktivitas emosional) 
- 7 15 3 71 2,84 

Jumlah skor yang diperoleh 603 

Rata-rata skor total 24,12 

Rata-rata skor 2,68 

Kategori Baik 
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Q4 = kuartil empat = T = 36 

 

Kategori Skor Aktivitas siswa 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

5) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 28 

sampai dengan 36 masuk dalam kategori sangat baik 

6) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 19 

sampai dengan 28 masuk dalam kategori baik 

7) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 9,5 

sampai dengan 19 masuk dalam kategori cukup 

8) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 0 

sampai dengan 9,5 masuk dalam kategori kurang 

 

 

 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

       Observer, 

 

       

       

       

           

       Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 

 

 

 

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor  <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

PKN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL 

SIKLUS KE-1 

NO NAMA 
INDIKATOR KE 

JML 
RATA-

RATA 
KRITERIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ASP 1 1 2 2 2 1 1 1 2 13 1,44 CUKUP 

2 RAP 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 1,89 CUKUP 

3 FRM 2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 2,56 BAIK 

4 EA 2 1 2 2 2 2 2 3 2 18 2,00 CUKUP 

5 ADR 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 2,78 BAIK 

6 ASK 2 3 3 3 2 3 2 3 2 23 2,56 BAIK 

7 AM 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32 3,56 
SANGAT 

BAIK 

8 DAS 2 3 2 3 2 2 3 3 3 23 2,56 BAIK 

9 EMS 1 3 3 3 3 2 2 3 3 23 2,56 BAIK 

10 EDR 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32 3,56 
SANGAT 

BAIK 

11 GSN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,00 BAIK 

12 HM 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 2,89 BAIK 

13 MA 2 3 2 2 2 3 2 3 3 22 2,44 BAIK 

14 NRR 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 3,89 
SANGAT 

BAIK 

15 P 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 2,78 BAIK 

16 RR  2 2 2 2 2 3 2 3 3 21 2,33 BAIK 

17 RM  3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,00 BAIK 

18 SN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,00 BAIK 

19 TAN 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33 3,67 
SANGAT 

BAIK 

20 WK 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31 3,44 
SANGAT 

BAIK 

21 WG 1 2 2 2 2 2 2 2 3 18 2,00 CUKUP 

22 DP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,00 BAIK 

23 MAN  2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 2,22 BAIK 

24 AH 1 2 1 2 2 2 2 2 3 17 1,89 CUKUP 

25 DAI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2,00 CUKUP 

JUMLAH SKOR 603 

RATA-RATA SKOR TOTAL 24,12 

RATA-RATA SKOR 2,68 

KRITERIA BAIK 

LAMPIRAN 15 
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HASIL PENGAMATAN 

Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Numbered Head Together (NHT)  dengan Media Visual 

Siklus ke-II 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan skor Jumla

h total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual (aktivitas 

emosional) 

2 9 10 4 66 2,64 

2 Memperhatikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru.(aktivitas mendengarkan) 

- 6 12 7 76 3,04 

3 Menerima pembagian kelompok  secara 

heterogen dan memperhatikan langkah-

langkah penggunaan model 

pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru (aktivitas emosional). 

1 5 18 1 69 2,76 

4 Menerima nomor kepala dari guru. 

(aktivitas emosional) 
- 8 11 6 73 2,92 

5 Memperhatikan slide powerpoint yang 

memuat materi yang diputar oleh guru 

(aktivitas visual). 

- 10 12 3 68 2,72 

6 Memperhatikan bimbingan guru ketika 

berdiskusi bersama kelompok (aktivitas 

mental, menulis, menggambar dan 

1 5 14 5 73 2,92 
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Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 9x4 = 36. Jadi terdapat data: 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 

motorik). 

7 mempresentasikan hasil diskusi 

(aktivitas mental, lisan dan 

mendengarkan). 

- 10 5 10 75 3 

8 Memperhatikan kesimpulan materi 

pelajaran. (aktivitas mendengarkan) 
- 2 18 5 78 3,12 

9 Menerima pemberian penghargaan dari 

guru (aktivitas emosional) 
- 2 19 4 77 3,08 

Jumlah skor yang diperoleh 653 

Rata-rata skor total 26,2 

Rata-rata skor 2,91 

Kategori Baik 
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= 
 

 
 (112) 

= 28 

Q4 = kuartil empat = T = 36 

 

Kategori Skor Aktivitas siswa 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 28 

sampai dengan 36 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 19 

sampai dengan 28 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 9,5 

sampai dengan 19 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 0 

sampai dengan 9,5 masuk dalam kategori kurang 

 

 

 

 

Semarang, 18 Maret 2015 

       Observer, 

 

       

       

       

       Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor  <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

PKN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL 

SIKLUS KE-II 

NO NAMA 
INDIKATOR KE 

JML 
RATA-

RATA 
KRITERIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ASP 1 2 1 2 2 2 2 3 2 17 1,89 CUKUP 

2 RAP 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 2,22 BAIK 

3 FRM 2 3 3 2 2 2 3 3 3 23 2,56 BAIK 

4 EA  2 3 2 2 2 3 2 3 3 22 2,44 BAIK 

5 ADR 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3,11 
SANGAT 

BAIK 

6 ASK 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3,11 
SANGAT 

BAIK 

7 AM 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34 3,78 
SANGAT 

BAIK 

8 DAS 3 2 3 2 3 3 3 3 3 25 2,78 BAIK 

9 EMS 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 2,22 BAIK 

10 EDR 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29 3,22 
SANGAT 

BAIK 

11 GS 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31 3,44 
SANGAT 

BAIK 

12 HM 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3,11 
SANGAT 

BAIK 

13 MA 2 3 3 3 2 3 2 3 3 24 2,67 BAIK 

14 NRR 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3,11 
SANGAT 

BAIK 

15 P  2 3 3 3 2 3 2 3 3 24 2,67 BAIK 

16 RR  3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 3,11 
SANGAT 

BAIK 

17 RM  3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 3,11 
SANGAT 

BAIK 

18 SN 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 3,89 
SANGAT 

BAIK 

19 TAN 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 3,89 
SANGAT 

BAIK 

20 WK 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 3,78 
SANGAT 

BAIK 

21 WG 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 2,11 BAIK 

22 DP 3 4 3 4 3 4 2 3 3 29 3,22 
SANGAT 

BAIK 
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23 MAN  2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 2,89 BAIK 

24 AH 1 2 2 2 2 1 2 2 2 16 1,78 CUKUP 

25 DAI 2 3 3 3 2 3 2 3 3 24 2,67 BAIK 

JUMLAH SKOR 655 

RATA-RATA SKOR TOTAL 26,2 

RATA-RATA SKOR 2,91 

KRITERIA BAIK 
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HASIL PENGAMATAN 

Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Numbered Head Together (NHT)  dengan Media Visual 

Siklus ke-III 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan skor Jumla

h total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) 

dengan media visual (aktivitas 

emosional) 

- 3 12 10 82 3,28 

2 Memperhatikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru.(aktivitas mendengarkan) 

- 2 11 12 85 3,4 

3 Menerima pembagian kelompok  secara 

heterogen dan memperhatikan langkah-

langkah penggunaan model 

pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru (aktivitas emosional). 

- 4 8 13 84 3,36 

4 Menerima nomor kepala dari guru. 

(aktivitas emosional) 
- 1 9 15 89 3,56 

5 Memperhatikan slide powerpoint yang 

memuat materi yang diputar oleh guru 

(aktivitas visual). 

- 3 8 14 86 3,44 

6 Memperhatikan bimbingan guru ketika 

berdiskusi (aktivitas mental, menulis, 

menggambar dan motorik). 

- 1 14 10 84 3,36 

7 mempresentasikan hasil diskusi 

(aktivitas mental, lisan dan 
- 3 7 15 87 3,48 
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Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 9x4 = 36. Jadi terdapat data: 

n = banyaknya skor = (36 ─ 0) + 1 = 37 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 37 + 1 )  

  = 
 

 
 (38)  

  = 9.5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

= 
 

 
 ( 37 + 1) 

= 
 

 
 (38) 

= 19 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

= 
 

 
 ( 3(37) + 1 ) 

= 
 

 
 (111 + 1) 

= 
 

 
 (112) 

= 28 

Q4 = kuartil empat = T = 36 

mendengarkan). 

8 Memperhatikan kesimpulan materi 

pelajaran (aktivitas mendengarkan) 
- 4 5 16 87 3,48 

9 Menerima pemberian penghargaan dari 

guru (aktivitas emosional) 
- 1 6 18 92 3,68 

Jumlah skor yang diperoleh 776 

Rata-rata skor total 31,04 

Rata-rata skor 3,45 

Kategori Sangat Baik 
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Kategori Skor Aktivitas siswa 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 28 

sampai dengan 36 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 19 

sampai dengan 28 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 9,5 

sampai dengan 19 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 0 

sampai dengan 9,5 masuk dalam kategori kurang 

 

 

 

 

Semarang, 25 Maret 2015 

       Observer, 

 

       

       

       

       Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 

 

 

 

Skor Kategori 

28≤ skor ≤36 Sangat baik 

19≤ skor <28 Baik 

9.5≤ skor  <19 Cukup 

0≤ skor <9.5 Kurang 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

PKN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL 

SIKLUS KE-III 

NO NAMA 
INDIKATOR KE 

JML 
RATA-

RATA 
KRITERIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ASP 2 3 2 3 2 3 2 2 3 22 2,44 BAIK 

2 RAP 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 3,33 SANGAT BAIK 

3 FRM 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29 3,22 SANGAT BAIK 

4 EA  3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3,11 SANGAT BAIK 

5 ADR 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 3,78 SANGAT BAIK 

6 ASK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 SANGAT BAIK 

7 AM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 SANGAT BAIK 

8 DAS 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 3,67 SANGAT BAIK 

9 EMS 3 3 2 3 2 2 2 2 3 22 2,44 BAIK 

10 EDR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 SANGAT BAIK 

11 GSa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 SANGAT BAIK 

12 HM 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30 3,33 SANGAT BAIK 

13 MA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,00 BAIK 

14 NRR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 SANGAT BAIK 

15 P  3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,00 BAIK 

16 RR 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3,11 SANGAT BAIK 

17 RM  4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 SANGAT BAIK 

18 SN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 SANGAT BAIK 

19 TA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 SANGAT BAIK 

20 WK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 SANGAT BAIK 

21 WG 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 2,22 BAIK 

22 DP 3 4 4 4 4 3 3 4 4 33 3,67 SANGAT BAIK 

23 MAN  3 4 4 4 4 3 4 4 4 34 3,78 SANGAT BAIK 

24 AH 2 2 2 3 3 3 3 2 2 22 2,44 BAIK 

25 DAI 3 4 4 4 4 3 3 4 4 33 3,67 SANGAT BAIK 

JUMLAH SKOR 776 

RATA-RATA SKOR TOTAL 31,04 

RATA-RATA SKOR 3,45 

KRITERIA BAIK 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn  

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD 

TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL 

SIKLUS I 

 

NO NAMA NILAI KRITERIA 

1 ASP 90 TUNTAS 

2 RAP 80 TUNTAS 

3 FR M 90 TUNTAS 

4 EAl 40 TIDAK TUNTAS 

5 ADR 80 TUNTAS 

6 ASK 90 TUNTAS 

7 AMA 50 TIDAK TUNTAS 

8 DAS 80 TUNTAS 

9 EMS 50 TIDAK TUNTAS 

10 EDR 80 TUNTAS 

11 GSN 60 TIDAK TUNTAS 

12 HMI 40 TIDAK TUNTAS 

13 MA  60 TIDAK TUNTAS 

14 NRR 90 TUNTAS 

15 P 50 TIDAK TUNTAS 

16 RR 70 TUNTAS 

17 RM  70 TUNTAS 

18 SN  50 TIDAK TUNTAS 

19 TAN 70 TUNTAS 

20 WK 60 TIDAK TUNTAS 

21 WGW 90 TUNTAS 

22 DPM 60 TIDAK TUNTAS 

23 MAN  50 TIDAK TUNTAS 

24 AH 90 TUNTAS 
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25 DAI 70 TUNTAS 

JUMLAH 1710 

RATA-RATA 68,4 

NILAI TERTINGGI 90 

NILAI TERENDAH 40 

SISWA TUNTAS 14 

SISWA TIDAK TUNTAS 11 

KETUNTASAN 56% 

 

Guru/Peneliti  

 

 

Appita Ardiani 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn  

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD 

TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL  

SIKLUS II 

NO NAMA NILAI KRITERIA 

1 ASP 40 TIDAK TUNTAS 

2 RAP 80 TUNTAS 

3 FRM 70 TUNTAS 

4 EA  90 TUNTAS 

5 ADR 70 TUNTAS 

6 ASK 60 TIDAK TUNTAS 

7 AMA 90 TUNTAS 

8 DAS 80 TUNTAS 

9 EMS 70 TUNTAS 

10 EMR 80 TUNTAS 

11 GSN 50 TIDAK TUNTAS 

12 HMI 80 TUNTAS 

13 MA 100 TUNTAS 

14 NRR 60 TIDAK TUNTAS 

15 P  80 TUNTAS 

16 RR 80 TUNTAS 

17 RM  50 TIDAK TUNTAS 

18 SN 80 TUNTAS 

19 TAN 80 TUNTAS 

20 WK 90 TUNTAS 

21 WGW 70 TUNTAS 

22 DPM 80 TUNTAS 

23 MAN  90 TUNTAS 

24 AH 60 TIDAK TUNTAS 
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25 DAI 80 TUNTAS 

JUMLAH 1860 

RATA-RATA 74,4 

NILAI TERTINGGI 100 

NILAI TERENDAH 40 

SISWA TUNTAS 19 

SISWA TIDAK TUNTAS 6 

KETUNTASAN 76% 

 

Guru/Peneliti  

 

 
 

Appita Ardiani 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn  

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD 

TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL  

SIKLUS III 

NO NAMA NILAI KRITERIA 

1 ADP 100 TUNTAS 

2 RAP 80 TUNTAS 

3 FRM 100 TUNTAS 

4 EA 60 TIDAK TUNTAS 

5 ADR 90 TUNTAS 

6 ASK 80 TUNTAS 

7 AMA 90 TUNTAS 

8 DAS 80 TUNTAS 

9 EMS 100 TUNTAS 

10 EDR 70 TUNTAS 

11 GSN 100 TUNTAS 

12 HMI 60 TIDAK TUNTAS 

13 MA 80 TUNTAS 

14 NRR 90 TUNTAS 

15 P 80 TUNTAS 

16 RR 100 TUNTAS 

17 RM 80 TUNTAS 

18 SN 90 TUNTAS 

19 TAN 70 TUNTAS 

20 WK 80 TUNTAS 
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21 WGM 80 TUNTAS 

22 DPM 50 TIDAK TUNTAS 

23 MAN 80 TUNTAS 

24 AH 90 TUNTAS 

25 DAI 80 TUNTAS 

JUMLAH 2060 

RATA-RATA 82,4 

NILAI TERTINGGI 100 

NILAI TERENDAH 50 

SISWA TUNTAS 22 

SISWA TIDAK 

TUNTAS 3 

KETUNTASAN 88% 

 

  Guru/ Peneliti  

 

 
 

  Appita Ardiani 
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CATATAN LAPANGAN 

PEMBELAJARAN PKn MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 

NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL 

Siklus I. 

 

Nama SD  : SD Negeri Pakintelan 03 

Kelas   : IV (Empat) 

Guru   : Appita Ardiani 

Hari / Tanggal  : Selasa, 17 Maret 2015 

Petunjuk : 

Catatlah keadaan lapangan yang terjadi pada guru, siswa, dan proses pembelajaran 

sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Pembelajaran PKn dimulai pukul 09.30 setelah istirahat pertama. Guru 

memulai pelajaran dengan mengecek kehadiran siswa kemudian mengajak ketua 

kelas untuk memimpin doa bersama. Setelah itu, guru memberikan apersepsi 

dengan bertanya kepada siswa mengenai materi pengertian globalisasi. Siswa 

menanggapi apersepsi dari guru. Namun, ada beberapa siswa yang terlihat belum 

siap memulai pelajaran. 

Selanjutnya guru menayangkan slide powerpoint yang berisi materi 

pembelajaran. Setelah itu, guru membentuk kelompok heterogen sebanyak 5 

kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota kelompok. 

Setelah itu, masing-masing kelompok diberikan nama dan nomor kepala. Guru 

membagikan lembar kerja kelompok kepada masing-masing kelompok.. Melalui 

bimbingan guru, siswa mendiskusikan jawaban dari lembar kerja kemudian guru 

menunjuk secara acak dengan memanggil nomor kepala siswa untuk memaparkan 

jawaban kelompok mereka. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

Pada akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi kepada siswa yang 

dikerjakan secara individu. Guru menutup pelajaran dengan doa serta salam. 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

Observer, 

 

 

Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 
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CATATAN LAPANGAN 

PEMBELAJARAN PKn MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 

NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL 

Siklus II 

 

Nama SD  : SD Negeri Pakintelan 03 

Kelas   : IV (Empat) 

Guru   : Appita Ardiani 

Hari / Tanggal  : Rabu, 18 Maret 2015 

Petunjuk : 

Catatlah keadaan lapangan yang terjadi pada guru, siswa, dan proses pembelajaran 

sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

 

Pembelajaran PKn dimulai pukul 07.00. Siswa memasuki kelas 

dengan berbaris terlebih dahulu. Guru memulai pelajaran dengan mengecek 

kehadiran siswa kemudian mengajak ketua kelas untuk memimpin doa bersama. 

Setelah itu, guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa mengenai 

materi pengertian globalisasi. Siswa menanggapi apersepsi dari guru.  

Selanjutnya guru menayangkan slide powerpoint yang berisi materi 

pembelajaran. Setelah itu, guru membentuk kelompok heterogen sebanyak 5 

kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota kelompok. 

Setelah itu, masing-masing kelompok diberikan nama dan nomor kepala. Guru 

membagikan lembar kerja kelompok kepada masing-masing kelompok.. Melalui 

bimbingan guru, siswa mendiskusikan jawaban dari lembar kerja kemudian guru 

menunjuk secara acak dengan memanggil nomor kepala siswa untuk memaparkan 

jawaban kelompok mereka. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

Pada akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi kepada siswa yang 

dikerjakan secara individu. Guru menutup pelajaran dengan doa serta salam. 

 

Semarang, 18 Maret 2015 

Observer, 

 

 

Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 
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CATATAN LAPANGAN 

PEMBELAJARAN PKn MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 

NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL 

Siklus III 

 

Nama SD  : SD Negeri Pakintelan 03 

Kelas   : IV (Empat) 

Guru   : Appita Ardiani 

Hari / Tanggal  : Rabu, 25 Maret 2015 

Petunjuk : 

Catatlah keadaan lapangan yang terjadi pada guru, siswa, dan proses pembelajaran 

sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

 

Pembelajaran PKn dimulai pukul 07.00. Siswa memasuki kelas 

dengan berbaris terlebih dahulu. Guru memulai pelajaran dengan mengecek 

kehadiran siswa kemudian mengajak ketua kelas untuk memimpin doa bersama. 

Setelah itu, guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa mengenai 

materi pengertian globalisasi. Siswa menanggapi apersepsi dari guru.  

Selanjutnya guru menayangkan slide powerpoint yang berisi materi 

pembelajaran. Setelah itu, guru membentuk kelompok heterogen sebanyak 5 

kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota kelompok. 

Setelah itu, masing-masing kelompok diberikan nama dan nomor kepala. Guru 

membagikan lembar kerja kelompok kepada masing-masing kelompok.. Melalui 

bimbingan guru, siswa mendiskusikan jawaban dari lembar kerja kemudian guru 

menunjuk secara acak dengan memanggil nomor kepala siswa untuk memaparkan 

jawaban kelompok mereka. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

Pada akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi kepada siswa yang 

dikerjakan secara individu. Guru menutup pelajaran dengan doa serta salam. 

 

Semarang, 25 Maret 2015 

Observer, 

 

 

Indarti, S.Pd SD 

       NIP 196109151983042010 
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HASIL BELAJAR SISWA 

Siklus 1 

Nilai Tertinggi 
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HASIL BELAJAR SISWA 

Siklus I 

Nilai Terendah 
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HASIL BELAJAR SISWA 

Siklus II 

Nilai Tertinggi 
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HASIL BELAJAR SISWA 

Siklus 2 

Nilai Terendah 
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HASIL BELAJAR SISWA 

Siklus 3 
Nilai Tertinggi 
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HASIL BELAJAR SISWA 

Siklus 3 
Nilai Terendah 
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DOKUMENTASI-DOKUMENTASI PENELITIAN 

SIKLUS I 
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Gambar 2. 

Keterampilan guru : 

2. Membuka pelajaran 

dengan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. (keterampilan 

membuka pelajaran). 

5. Menayangkan slide 

powerpoint tentang materi 

yang akan dipelajari 

(keterampilan menjelaskan) 

Aktivitas siswa : 

2. Memperhatikan apersepsi 

dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

(aktivitas mendengarkan) 

5.Memperhatikan slide 

powerpoint yang memuat 

materi yang diputar oleh 

guru. (aktivitas visual) 

Gambar 1. 

Keterampilan guru :  

1. Mempersiapkan media 

pembelajaran berupa Laptop 

dan LCD serta nomor kepala 

untuk siswa. ( keterampilan 

membuka pelajaran) 

Aktivitas siswa : 

1.Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran 

Numbered Head Together 

(NHT) dengan media visual. 

(aktivitas emosional) 
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Gambar 3. 

Keterampilan guru : 

3.Membentuk kelompok secara heterogen dan 

menyampaikan langkah-langkah penggunaan 

model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) (keterampilan mengelola kelas) 

4.Memberikan nomor kepada masing-masing 

siswa dalam kelompoknya. (keterampilan 

mengadakan variasi) 

Aktivitas siswa : 

3.Menerima pembagian kelompok secara 

heterogen dan memperhatikan langkah-

langkah penggunaan model pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru (aktivitas emosional) 

4.Menerima nomor kepala dari guru. (aktivitas 

emosional) 

 
 

Gambar 4. 

Keterampilan guru : 

6. Membimbing kelompok-

kelompok belajar saat siswa 

berdisusi. (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok 

kecil dan perseorangan) 

Aktivitas siswa : 

6. Memperhatikan bimbingan 

guru ketika berdiskusi bersama 

kelompok. (aktivitas mental, 

menulis, menggambar, dan 

motorik) 

Gambar 5. 

Keterampilan guru : 

7. Memanggil nomor siswa 

dan meminta siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

(keterampilan bertanya) 

Aktivitas siswa : 

7. Mempresentasikan hasil 

diskusi. (aktivitas mental, 

lisan dan mendengarkan). 
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Gambar 7. 
Guru membagikan soal 

evaluasi kepada siswa. 

Gambar 6. 

Keterampilan guru : 

8.Menyimpulkan materi 

pelajaran. (keterampilan 

menutup pelajaran) 

Aktivitas siswa : 

8.Memperhatikan 

kesimpulan materi pelajaran. 

(aktivitas mendengarkan) 
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DOKUMENTASI-DOKUMENTASI PENELITIAN 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. 
Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

Gambar 9. 

Keterampilan guru :  

1. Mempersiapkan media 

pembelajaran berupa Laptop 

dan LCD serta nomor kepala 

untuk siswa. ( keterampilan 

membuka pelajaran) 

Aktivitas siswa : 

1.Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran 

Numbered Head Together 

(NHT) dengan media visual. 

(aktivitas emosional) 
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Gambar 10. 

Keterampilan guru : 

2. Membuka pelajaran 

dengan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. (keterampilan 

membuka pelajaran). 

5. Menayangkan slide 

powerpoint tentang materi 

yang akan dipelajari 

(keterampilan menjelaskan) 

Aktivitas siswa : 

2. Memperhatikan apersepsi 

dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

(aktivitas mendengarkan) 

5.Memperhatikan slide 

powerpoint yang memuat 

materi yang diputar oleh 

guru. (aktivitas visual) 

Gambar 11. 

Keterampilan guru : 

3.Membentuk kelompok secara heterogen dan 

menyampaikan langkah-langkah penggunaan 

model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) (keterampilan mengelola kelas) 

4.Memberikan nomor kepada masing-masing 

siswa dalam kelompoknya. (keterampilan 

mengadakan variasi) 

Aktivitas siswa : 

3.Menerima pembagian kelompok secara 

heterogen dan memperhatikan langkah-

langkah penggunaan model pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru (aktivitas emosional) 

4.Menerima nomor kepala dari guru. (aktivitas 

emosional) 
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Gambar 12. 

Keterampilan guru : 

6. Membimbing kelompok-

kelompok belajar saat siswa 

berdisusi. (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok 

kecil dan perseorangan) 

Aktivitas siswa : 

6. Memperhatikan bimbingan 

guru ketika berdiskusi bersama 

kelompok. (aktivitas mental, 

menulis, menggambar, dan 

motorik) 

Gambar 13. 

Keterampilan guru : 

7. Memanggil nomor siswa 

dan meminta siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

(keterampilan bertanya) 

Aktivitas siswa : 

7. Mempresentasikan hasil 

diskusi. (aktivitas mental, 

lisan dan mendengarkan). 

Gambar 14. 

Keterampilan guru : 

8.Menyimpulkan materi 

pelajaran. (keterampilan 

menutup pelajaran) 

Aktivitas siswa : 

8.Memperhatikan 

kesimpulan materi pelajaran. 

(aktivitas mendengarkan) 
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Gambar 15. 
Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

Gambar 16 

Keterampilan guru : 

9.Memberikan penghargaan 

kepada siswa yang 

berprestasi. (keterampilan 

penguatan). 

Aktivitas siswa : 

9.Menerima pemberian 

penghargaan dari guru. 

(aktivitas emosional) 
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DOKUMENTASI-DOKUMENTASI PENELITIAN 

SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. 

Keterampilan guru :  

1. Mempersiapkan media 

pembelajaran berupa Laptop 

dan LCD serta nomor kepala 

untuk siswa. ( keterampilan 

membuka pelajaran) 

Aktivitas siswa : 

1.Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran 

Numbered Head Together 

(NHT) dengan media visual. 

(aktivitas emosional) 

Gambar 18. 

Keterampilan guru : 

2. Membuka pelajaran 

dengan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. (keterampilan 

membuka pelajaran). 

5. Menayangkan slide 

powerpoint tentang materi 

yang akan dipelajari 

(keterampilan menjelaskan) 

Aktivitas siswa : 

2. Memperhatikan apersepsi 

dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

(aktivitas mendengarkan) 

5.Memperhatikan slide 

powerpoint yang memuat 

materi yang diputar oleh 

guru. (aktivitas visual) 
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Gambar 19. 

Keterampilan guru : 

3.Membentuk kelompok secara heterogen dan 

menyampaikan langkah-langkah penggunaan 

model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) (keterampilan mengelola kelas) 

4.Memberikan nomor kepada masing-masing 

siswa dalam kelompoknya. (keterampilan 

mengadakan variasi) 

6.Membimbing kelompok-kelompok belajar saat 

siswa berdisusi. (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil dan perseorangan) 

Aktivitas siswa : 

3.Menerima pembagian kelompok secara 

heterogen dan memperhatikan langkah-langkah 

penggunaan model pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru (aktivitas emosional) 

4.Menerima nomor kepala dari guru. (aktivitas 

emosional) 

 
 

Gambar 20. 

  

Aktivitas siswa : 

6. Memperhatikan bimbingan 

guru ketika berdiskusi bersama 

kelompok. (aktivitas mental, 

menulis, menggambar, dan 

motorik) 
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Gambar 21. 

Keterampilan guru : 

7. Memanggil nomor siswa 

dan meminta siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

(keterampilan bertanya) 

Aktivitas siswa : 

7. Mempresentasikan hasil 

diskusi. (aktivitas mental, 

lisan dan mendengarkan). 

Gambar 22. 

Keterampilan guru : 

8.Menyimpulkan materi 

pelajaran. (keterampilan 

menutup pelajaran) 

Aktivitas siswa : 

8.Memperhatikan 

kesimpulan materi pelajaran. 

(aktivitas mendengarkan) 

Gambar 23. 
Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 
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Gambar 24. 

Keterampilan guru : 

9.Memberikan penghargaan 

kepada siswa yang 

berprestasi. (keterampilan 

penguatan). 

Aktivitas siswa : 

9.Menerima pemberian 

penghargaan dari guru. 

(aktivitas emosional) 
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SURAT KETERANGAN 

Nomor : 421.2/033/2015 

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala SD Negeri Pakintelan 03 UPTD 

Pendidikan Kecamatan Gunungpati Semarang, menerangkan bahwa: 

 

Nama  : Appita ardiani 

NIM  : 1401411282 

Prodi  : PGSD S1 

Universitas : Universitas Negeri Semarang 

 

Telah melaksanakan penelitian di SD Negeri Pakintelan 03 Kota Semarang pada 

tanggal 17 Maret 2015 sampai 25 Maret 2015 dengan judul “PENINGKATAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN PKN MENGGUNAKAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA VISUAL 

PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI PAKINTELAN 03 SEMARANG”. 

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

 

Semarang, 25 Maret 2015 
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SURAT KETERANGAN 

Nomor : 421.2/033/2015 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, guru kelas IV SDN Pakintelan 03 UPTD 

Pendidikan Kecamatan Gunungpati Semarang, 

Nama  : Indarti 

NIP  : 1961091511983042010 

Menerangkan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas IV SDN 

Pakintelan 03 pada mata pelajaran PKn adalah ≥66. 

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

Semarang, 3 April 2015 

Guru Kelas IV 

 

 

 

 

 

 

Indarti, S.Pd SD 

NIP. 196109151983042010 
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