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SARI 

Rohyati, 2015 . Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi dengan media mind 

map dan untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Pkn Kelas VII 

SMP Negeri 04 Randudongkal Pemalang. Skripsi. Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing Drs. Slamet Sumarto, M.Pd dan Drs. Suprayogi, M.Pd. 

Kata kunci : model  pembelajaran mind map, model diskusi, hasil belajar siswa 

Metode yang sering digunakan guru pada mata pelajaran PKn adalah 

menggunakan metode ceramah yang cenderung berpusat pada guru, sehingga 

suasana pembelajaran menjadi membosankan. Akhirnya berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa. Oleh karen itu, diperlukan inovasi dalam 

penggunaan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif agar 

mencapai hasil belajar yang optimal. Model pembelajaran mind map dan diskusi 

dapat dijadikan alternatif yang dapat mendorong siswa aktif mengembangkan 

potensi yang dimiliki. Permasalahan yang diambil adalah: 1) Bagaimanakah 

aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran PKn yang menggunakan 

metode pembelajaran diskusi dengan media mind map dan diskusi konvensional 

di SMP Negeri 04 Randudongkal, 2) Adakah perbedaan hasil belajar PKn antara 

siswa yang mendapatkan pembelajaran metode diskusi dengan media mind map 

dan diskusi konvensional di SMP Negeri 04 Randudongkal. Tujuan dari penelitian 

ini adalah: 1) mengetahui bagaimana aktivitas belajara siswa dalam proses 

pembelajaran PKn yang menggunakan metode pembelajaran diskusi dengan 

media mind map dan diskusi konvensional di SMP Negeri 04 Randudongkal, 2) 

mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar PKN antara siswa yang 

mendapatkan pembelajaran metode pembelajaran diskusi dengan media mind map 

dan diskusi konvensional di SMP Negeri 04 Randudongkal. 

 Populasi dalam penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 04 

Randudongkal tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 65 siswa. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik cluster random sampling, yaitu pengembilan sampel dari 

populasi secara acak dalam populasi itu. Variabel dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn. Teknik pengumpulan data diambil melalui 

tes, dokumentasi dan observasi. Data penelitian dianalisis menggunakan uji 

validitas, reabilitas, taraf kesukaran soal, uji kesamaan rata-rata sampel, dan uji T 

test. 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata aktivitas belajar siswa dalam dua 

kali pertemuan yaitu kelas eksperimen sebesar 77,18 dan kelas kontrol 75,10. 

Sementara rata-rata nilai hasil postes kelas eksperimen sebesar 81,7, sedangkan 

kelas kontrol sebesar 72,88. Uji hipotesis menggunakan program SPSS 21. 

Diperoleh t hitung sebesar 4,759 t tabel dengan dk 2n – 2 = 62 pada taraf 

signifikan 0,05 adalah 1,670, sehingga t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Berarti ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Dengan demikian, model pembelajaran diskusi menggunakan media mind 

map efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 04 

Randudongkal Kabupaten Pemalang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 menyatakan 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. 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan 

akan menimbulkan perubahan dalam dirinya. Pendidikan juga merupakan elemen 

yang sangat penting untuk menciptakan manusia yang berkualitas, cerdas, damai, 

terbuka, kreatif, mampu bersaing serta dapat meningkatkan kesejahteraan warga 

negara Indonesia. 

Untuk itu pendidikan dituntut memiliki mutu yang baik, dalam hal ini sekolah 

memiliki peranan yang sangat penting. Karena sekolah merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal yang bertugas mendidik untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa agar menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing tinggi. 

Untuk merealisasikan tujuan pendidikan maka diperlukan personil untuk 

melaksanakan program pengajaran. Personil yang dimaksud adalah guru. Guru 

memiliki peranan yang sangat penting dimana guru sebagai perantara 
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penyampaian ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Di dalam penyampaian 

ilmu pengetahuan tersebut terdapat suatu proses interaksi antara guru dan siswa, 

sehingga dalam proses belajar mengajar guru harus mempunyai kemampuan 

mengajar secara profesional.  

Guru dituntut agar mampu mengelola siswa, mengelola kegiatan 

pembelajaran, mengelola materi dan sumber-sumber belajar, membuat 

perencanaan pembelajaran serta menyiapkan sejumlah perangkat pembelajaran 

yang tepat. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus lebih kreatif dan 

inovatif dalam mengelola proses belajar mengajar di kelas dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang dapat menciptakan kondisi kelas 

yang menyenangkan. Kondisi yang menyenangkan ini, secara tidak langsung akan 

mempengaruhi minat siswa terhadap mata pelajaran yang nantinya dapat dilihat 

dalam hasil belajar siswa.  

Pemilihan metode pembelajaran dapat menentukan kualitas dalam 

pembelajaran kerena dengan penerapan model pembelajaran akan menumbuhkan 

minat belajar siswa. Metode pembelajaran yang diterapkan pada umunya berpusat 

pada guru yang terlihat didominasi oleh metode ceramah, tanya jawab, dan 

diselingi dengan diskusi pada setiap penyampaian materi. Metode pembelajaran 

tersebut tidak selamanya buruk, namun jika pembelajaran terus didominasi oleh 

pembelajaran yang konvensional maka hal ini akan mempengaruhi minat siswa 

terhadap pembelajaran sehingga dapat berdampak pada hasil belajar siswa yang 

cenderung rendah. Dengan menguasai model pembelajaran, guru diharapkan 
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mampu menyampaikan materi dengan tepat tanpa mengakibatkan siswa bosan, 

sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah 

bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi 

spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggung jawab sebagai 

warga negara, serta anak didik berpartisipasi sebagai warga negara supaya 

menjadi warga negara yang baik.  Mengingat pentingnya pelajaran PKn di 

Sekolah, maka dalam pelaksanaannya diperlukan kemampuan guru dalam 

mengelola proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat optimal. 

Namun, pada kenyataannya pembelajaran PKn selama ini lebih menekankan pada 

hafalan materi. Permasalahan ini dijumpai dalam pembelajaran PPKn di SMP 

Negeri 04 Randudongkal pada siswa kelas VII, bahwa pembelajaran masih 

berpusat pada guru atau masih menggunakan model konvensional dan kurang 

melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, guru jarang menggunakan media 

pembelajaran serta belum pernah menggunakan model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, sehingga suasana pembelajaran menjadi membosankan.  

Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Terbukti bahwa hasil 

belajar siswa kelas VII di  SMP Negeri 04 Randudongkal sebagian besar masih 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM mata pelajaran PKn 

tersebut sebagaimana yang ditetapkan yaitu 75. Berdasarkan nilai hasil Ulangan 

Harian yang diperoleh bahwa Tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan keberhasilan 

ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 48% yang mencapai KKM. Oleh karena itu, 

diperlukan model pembelajaran yang efektif, menarik, serta dapat membantu 



4 
 

 

 

mengembangkan potensi siswa sehingga hasil belajarnya dapat optimal. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, akan dicoba dengan menerapkan model 

pembelajaran mind mapping (pemetaan pikiran). Model pembelajaran mind 

mapping memungkinkan siswa mengeluarkan gagasannya dan mencatatnya secara 

kreatif dalam bentuk mind map (peta pikiran).  

Mind map bertujuan membuat materi pelajaran terpola secara visual dan grafis 

yang akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat, dan mengingat kembali 

informasi yang telah dipelajari. Mind map memadukan dan mengembangkan 

potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Melalui mind map siswa 

memetakan konsep-konsep ilmu yang diperoleh dari buku pada selembar kertas 

dalam bentuk simbol-simbol, kata-kata, gambar, serta garis-garis dengan berbagai 

warna sehingga memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. 

Mind map merupakan model pembelajaran dengan teknik mencatat yang 

mengembangkan gaya belajar visual. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di penelitian dengan judul 

“Penerapan metode pembelajaran diskusi dengan media mind map dan untuk 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKn kelas VII SMP Negeri 04 

Randudongkal Pemalang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang, maka perlu adanya rumusan masalah 

sebagai batasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 
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(1) Bagaimanakah aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran PKn yang 

menggunakan metode pembelajaran diskusi dengan media mind map dan 

diskusi konvensional di SMP Negeri 04 Randudongkal? 

(2) Adakah perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang mendapatkan 

pembelajaran metode diskusi dengan media mind map dan diskusi 

konvensional di SMP Negeri 04 Randudongkal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

(1) Mengetahui bagaimana aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

PKn yang menggunakan metode pembelajaran diskusi dengan media mind 

map dan diskusi konvensional di SMP Negeri 04 Randudongkal. 

(2) Mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang 

mendapatkan pembelajaran metode diskusi dengan media mind map dan 

diskusi konvensional di SMP Negeri 04 Randudongkal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis, seperti yang dijabarkan sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam 

pembelajaran dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian 

berikutnya yang sejenis. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

(1) Bagi Guru 

(a) Memperoleh gambaran tentang dampak penggunaan metode mind map 

terhadap hasil belajar siswa. 

(b) Memberikan kontribusi pada guru untuk memilih model pembelajaran 

yang menyenangkan bagi siswa. 

(2) Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi Sekolah sebagai pedoman dalam mengambil 

kebijakan dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tidak hanya PKn 

saja, tetapi juga pada mata pelajaran lain. 

1.5  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang beragam maka diperlukan adanya batasan 

masalah dalam istilah judul skripsi. Batasan istilah dijelaskan sebagai berikut: 

1.5.1 Media Pembelajaran Mind map 

Mind map merupakan sebuah diagram yang dapat digunakan untuk 

mempresentasikan kata-kata, ide-ide (pikiran), tugas-tugas, atau hal-hal yang 

dihubungkan dari ide pokok otak. Mind map juga dapat digunakan untuk 

menggeneralisasikan, memvisualisasikan, serta mengklasifikasikan ide-ide dan 

sebagai bantuan dalam belajar, berorganisasi, memecahkan suatu masalah, 

pengambilan keputusan, dan dapat juga digunakan dalam menulis.  

1.5.2 Metode Pembelajaran Diskusi 

Diskusi merupakan suatu percakapan atau pembahasan terarah tentang 

suatu topik, masalah ataupun isu yang menarik perhatian semua peserta. 
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Pembahasan dapat diarahkan pada klarifikasi (penjelasan) suatu isu atau masalah, 

menghimpun ide dan pendapat, merancang kegiatan, atau memecahkan masalah. 

Kegiatan diskusi dapat dilaksanakan dalam kelompok kecil (3-7 peserta), 

kelompok sedang (8-12 peserta) kelompok besar (13-20 peserta) ataupun diskusi 

kelas.  

1.5.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan 

tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat 

dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan 

dengan filsafatnya. Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya berpedoman 

pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain 

bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pembelajaran 

dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran khususnya dapat dicapai.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Belajar  

Belajar merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan 

pendidikan. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata 

mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk 

informasi/materi pelajaran (Syah Muhibin, 2003:4). 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, 

jadi belajar meupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami. Hasil dari belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan 

pengubahan kelakuan (Hamalik, 2005:27).  

Pengertian belajar telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli 

pendidikan. Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku (R. Gagne dalam Slameto, 

2003:13). Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, 

manusia atau hewan, disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi 

tingkah laku organisme tersebut (Hinzman, 1978).  Belajar ialah perubahan yang 

relatif menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu 

organisme sebagai hasil pengalaman (Wittig, 1981). Belajar dalam tiga macam 
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rumusan, yaitu: rumusan kuantitatif, rumusan institusional, rumusan kualitatif. 

Dalam rumusan seperti ini, kata-kata seperti perubahan dan tingkah laku tak lagi 

disebut secara eksplisit mengingat kedua istilah ini sudah menjadi kebenaran 

umum yang diketahui semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Jadi 

secara umum belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah 

laku indifidu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Biggs, 1991 dalam Syah, Muhibbin, 

2003:64-68). 

 Thorndike dengan S-R Bond Therynya (dalam Hamalik 2001:44) 

menyusun Hukum-hukum belajar sebagai berikut: 

a. Hukum pengaruh (The law of effect) 

Hubungan-hubungan diperkuat atau diperlemah tergantung pada kepuasan 

atau ketidaksenangan yang berkenaan dengan penggunaanya. 

b. Hukum latihan (The law exercise) 

Atau prinsip use and disuse. Apabila hubungan hubungan itu sering dilatih, 

maka ia akan menjadi kuat (Fixed). 

c. Hukum kesediaan/kesiapan (The law of readiness) 

Apabila suatu ikatan (Bond) siap untuk berbuat, perbuatan itu memberikan 

kepuasan, sebaliknya apabila tidak siap maka akan menimbulkan 

ketidakpuasan/ketidaksenangan/terganggu.  

2.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 

membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana belajar memperoleh dan 
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memproses pengetahuan, ketrampilan, dan sikap (Dimyati dan Moedjiono, 

2002:157). 

Banyak orang beranggapan bahwa belajar adalah mengumpulkan atau 

menghafalkan fakta-fakta yang terdapat dalam materi. Selain itu, ada juga yang 

memandang belajar sebagai suatu latihan seperti yang sering dilakukan pada 

latiham membaca dan menulis. Dari persepsi yang dikemukakan di atas, biasanya 

orang-orang tersebut akan merasa puas ketika mereka telah mampu 

memperlihatkan keterampilan jasmaniah tertentu walaupun tanpa pengetahuan 

mengenai arti, hakikat. Dan tujuan keterampilan tersebut. 

Strategi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung berhasilnya 

suatu kegiatan pembelajaran, karena arah dari semua keputusan penyusunan 

strategi adalah pencapaian tujuan. Menurut Kemp (dalam Sanjaya, 2008:126), 

strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Sejalan dengan pendapat di atas Sudjana (dalam Rohani 2004:34) mengatakan 

bahwa Strategi pengajaran adalah cara yang digunakan guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum menentukan 

strategi pembelajaran, perlu dirumuskan tujuan pembelajaran yang jelas yang 

dapat diukur keberhasilannya, agar dalam penyusunan langkah-langkah 

pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya dapat 

diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Maka dapat disimpulkan 
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bahwa strategi pembelajaran digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah 

kebutuhan siswa, mata ajaran dan guru itu sendiri. Berdasarkan mata pelajaran 

yang ada dalam petujuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang 

diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para siswa dan dia 

harus mampu menulis dan memilih tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna, dan 

dapat terukur (Hamalik, 2001:76). 

2.3 Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

Belajar merupakan proses internal siswa dan pembelajaran merupakan kondisi 

eksternal belajar. Dari segi siswa, belajar merupakan kegiatan peningkatan 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik menjadi lebih baik. Cara guru 

meningkatkan cara pembelajaran sehingga siswa belajar menjadi berhasil: 

1) Dinamika siswa dalam belajar 

Siswa yang belajar berarti menggunakan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik terhadap lingkungannya.  

Ranah kognitif menurut Bloom, dkk (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 

26) Terdiri dari enam jenis perilaku sebagai berikut: 

(a) Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenanaan 

dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip atau metode. 

(b) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang 

hal yang dipelajari. 
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(c) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah 

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

(d) Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

(e) Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

(f) Mengevaluasi, menurut Anderson mengevaluasi membuat suatu 

pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada (Widodo, 

2005:7). 

Ranah afektif terdiri dari lima perilaku-perilaku sebagai berikut: 

(a) Penerimaan, yang mencakup kesepakatan tentang hal tertentu dan 

kesediaan memperhatikan hal tersebut. 

(b) Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 

(c) Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup menerima suatu nilai, 

menghargai, dan menentukan sikap. 

(d) Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai 

sebagai pedoman dan pegangan hidup. 

(e) Pembentukan pola hidup, yeng mencakup kemampuan menghayati nilai 

dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi (Krathwohl & 

Bloom, dkk dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 27). 

Ranah psikomotor terdiri dari tujuh jenis perilaku, yaitu: 
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(a) Persepsi, yang mencakup kemampuan memilah-milahkan 

(mendeskriminasikan) hal-hal yang khas dan menghayati adanya 

perbedaan yang khas tersebut. 

(b) Kesiapan, yang mencakup kemampuan penempatan diri dalam keadaan 

dimana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Kemampuan 

ini mencakup jasmani dan rohani. 

(c) Gerakan terbimbing, mencakup kemaampuan melakukan gerakan sesuai 

contoh, atau gerakan peniruan.  

(d) Gerakan yang terbiasa, mencakup kemampuan melakukan gerakan-

gerakan tanpa contoh. 

(e) Gerkan kelompok, yang mencakup kemampuan melakukan gerakan atau 

keterampilan yang terdiri dari banyak tahap, secara lancar, efisien, dan 

tepat. 

(f) Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan yang 

mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan 

persyaratan khusus yang berlaku. 

(g) Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerak yang 

baru atas dasar prakarsa sendiri (Simpson dalam Dimyati dan Mudjiono, 

2006: 29). 

2) Dinamika guru dalam kegiatan pembelajaran  

Peran guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah relatif tinggi. Peran guru 

tersebut terkait dalam peran siswa dalam belajar. Menurut Biggs dan dan Telfer 

(dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 33) diantara motivasi belajar siswa ada 
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yang dapat diperkuat dengan cara-cara pembelajaran. Adapun cara-cara 

pembelajaran yang berpengaruh pada proses belajar dapat ditentukan oleh guru. 

Kondisi eksternal yang berpengaruh pada belajar adalah sebagai berikut: 

(a) Bahan Belajar 

Bahan belajar dapat berupa pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, dan metode 

belajar. 

(b) Suasana Belajar 

Kondisi gedung sekolah, tata ruang kelas, alat-alat belajar mempunyai 

pengaruh pada kegiatan belajar. Di samping kondisi fisik tersebut, suasan 

pergaulan di sekolah juga berpengaruh pada kegiatan belajar. Guru memiliki 

peranan penting dalam menciptakan suasana belajar yang menarik bagi siswa. 

(c) Media dan Sumber Belajar 

Media dan sumber belajar dapat ditemukan dengan mudah. Guru dapat 

membuat program pembelajaran dengan memanfaatkan media dan sumber 

belajar diluar sekolah. Pemanfaatan tersebut bermaksud meningkatkan 

kegiatan belajar, sehingga mutu hasil belajar semakin meningkat (Woolkfolk 

& Nicolich dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 36). 

(d) Cara sebagai Subjek Pembelajar 

Guru adalah subjek pembelajar siswa. Sebagai subjek pembelajar guru 

berhubungan langsung dengan siswa. Guru dapat menggolong-golongkan 

motivasi belajar siswa, kemudian guru melakukan penguatan- penguatan pada 

motivasi instrumental, motivasi sosial, motivasi berprestasi dan motivasi 

instrinsik siswa. 
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Guru memiliki peranan penting dalam acara pembelajaran. Diantara 

peranan gurutersebut adalah sebagai berikut: (a) Membuat desain 

pembelajaran secara tertulis, lengkap dan menyeluruh, (b) Meningkatakan 

diri untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian utuh, (c) Bertindak 

sebagai guru yang mendidik, (d) Meningkatkan profesionalitas keguruan, (e) 

Melakukan pembelajaran sesuai dengan berabagai model pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kondisi siswa, bahan belajar, dan kondisi sekolah 

setempat, (f) Dalam berhadapan dengan siswa, guru berperan sebagai fasilitas 

belajar, pembimbing belajar, dan pemberi balikan balikan belajar. Dengan 

adanya peran-peran tersebut, maka sebagai pembelajar guru adalah 

pembelajar sepanjang hayat (Winkel, 1991: Monks, Knoers, Siti Rahayu, 

1989; Biggs & Telfer, 1987) (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 37). 

2.4 Hasil Belajar 

2.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni dkk 2007: 5). Perubahan perilaku 

tersebut bergantung pada apa yang telah dipelajari. Apabila pembelajar 

mempelajari konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah penguasaan 

konsep. Hasil belajar berupa: 

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik, 
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(2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan, 

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan manyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah, 

(4) Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani dan  

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar prilaku (Gagne dalam Suprijono 2009 

:5). 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah tingkat penguasaan siswa tentang  materi yang diberikan oleh guru. 

2.4.2 Faktor-fakror yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

 

1) Faktor Internal. 

Faktor internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; 

kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, 
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seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu 

kesempurnaan dan kualitas  kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didik akan 

berpengaruh terhadap kesiapan proses dan hasil belajar. Faktor-faktor internal ini 

dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, 

dan perkembangan. 

2) Faktor Ekternal 

Faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar 

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, 

dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil 

belajar. Tempat belajar yang kurang memenuhi syarat, iklim atau cuaca yang 

panas dan menyengat, dan suasana lingkungan bising akan mengganggu 

konsentrasi belajar (Rifa’i dan Anni, 2011: 97). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor yang ada dalam diri individu (internal) meliputi: Faktor 

kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan dan kesehatan. 

Faktor yang ada di luar individu (eksternal) meliputi: Lingkungan keluarga, 

lingkungan sosial budaya, tempat belajar, iklim, guru, teman, suasana lingkungan, 

variasi dan tingkat kesulitan materi belajar serta budaya belajar masyarakat. 

2.5 Metode pembelajaran 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal. Dengan kata lain metode pembelajaran adalah teknik penyajian 
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yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid 

di dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran 

dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional dikelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola 

yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi 

petunjuk kepada guru di kelas (Suprijono Agus, 2013:46). 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Arends (dalam 

Suprijono Agus, 2013: 46) model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang 

akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. 

2.5.1 Pembelajaran Diskusi 

2.5.1.1 Pengertian diskusi 

Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau 

lebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka/kelompok tersebut berupa 

salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa 

pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya 
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disebut topik. Dari topik inilah diskusi berkembang dan diperbincangkan yang 

pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. 

Metode pembelajaran diskusi adalah metode pembelajaran yang 

menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah 

untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan 

memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan (Killen, 

1998) (dalam Sanjaya Wina, 2006: 152). Karena itu, diskusi bukanlah debat yang 

bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk 

menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Selama ini banyak proses 

pembelajaran.  

2.5.1.2 Langkah-langkah Melaksanakan Dsikusi 

Agar penggunaan diskusi berhasil dengan efektif, maka perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Langkah Persiapan  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi di antaranya: 

a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum 

maupun tujuan khusus. Tujuan yang ingin dicapai mesti dipahami oleh 

setiap siswa sebagai peserta diskusi. Tujuan yang jelas dapat dijadikan 

sebagai kontrol  dalam pelaksanaan. 

b.  Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

c. Menetapkan masalah yang akan dibahas. 
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d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis 

pelaksanaan diskusi. 

2) Pelaksanaan Diskusi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah: 

a. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi 

kelancaran diskusi. 

b. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi. 

c. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaan diskusi hendaklah memerhatikan suasana atau iklim 

belajar yang menyenangkan. 

d. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk 

mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. 

e. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang 

dibahas. Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah 

pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus.  

3) Menutup Diskusi 

Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunaan diskusi hendaklah 

dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan 

hasil diskusi. 

b. Me-review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh 

peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya (Sanjaya Wina, 

2006:156). 



21 
 

 

 

2.5.2 Metode Pembalajaran Mind map 

Dalam sub bab ini akan dipaparkan mengenai pengertian model 

pembelajaran mind map, langkah-langkah membuat mind map, langkah 

pembelajaran dengan model mind map, serta kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran mind map. Berikut paparan selengkapnya. 

2.5.2.1 Pengertian Metode pembelajaran Mind map 

Pengertian Model Pembelajaran mind map (pemetaan pikiran) merupakan 

cara kreatif bagi tiap siswa untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa yang 

dipelajari, atau merencanakan tugas baru (Silberman, 2006: 200). “Mind map 

adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan 

mengambil kembali informasi keluar dari otak” (Buzan, 2010: 4). 

Michalko (dalam Buzan, 2010: 2) mengartikan bahwa mind map adalah 

alternatif pemikiran otak terhadap pemikiran linear. Mind map menggapai ke 

segala arah dan menangkap berbagai pikiran dari segala sudut. Gardner (1999) 

dalam Goodnough (2002: 24) berpendapat bahwa“mind maps offers another 

means for students to share their knowledge and understanding. It caters to both 

the verbal-linguistic and visual-spatial intelligences, combining graphic, symbol 

and text”. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa mind map menawarkan 

cara lain bagi siswa untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman. Mind map 

melayani kedua kecerdasan, yaitu verbal-linguistik dan visual-spasial, 

menggabungkan grafis, simbol dan teks. 

Mind map (pemetaan pikiran) menghasilkan visualisasi kreatif dalam bentuk 

mind map (peta pikiran). Buzan (1974) dalam Wheeldon (2011: 510) menyatakan 
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bahwa “mind maps are diagrams used to represent words, ideas, and other 

concepts arranged around a central word or idea. Mind maps are structurally 

more flexible than other sorts of maps and present ideas in a variety of ways”. 

Peta pikiran adalah diagram yang digunakan untuk mewakili kata-kata, ide, dan 

konsep lainnya yang disusun disekitar ide utama. Peta Pikiran secara struktural 

lebih fleksibel daripada jenis peta yang lain dan menghadirkan ide-ide dalam 

berbagai cara. Mind map selalu menggunakan warna, garis lengkung, simbol, 

kata, dan gambar yang sesuai dengan satu rangkaian aturan yang sederhana, 

mendasar, alami, dan sesuai dengan cara kerja otak. Semuanya memiliki struktur 

alami yang memancar dari pusat (Buzan 2010: 15). Melalui mind map siswa 

memetakan ilmu-ilmu yang diperoleh dari buku pada selembar kertas dalam 

bentuk simbol-simbol, kata-kata, gambar, serta garis-garis dengan berbagai 

warna. Menurut De Porter, Reardon, dan Nourie (2010: 225) peta pikiran terbaik 

adalah peta pikiran yang warna-warni dan menggunakan banyak gambar dan 

simbol. Gambar atau simbol dapat membantu kita mengingat banyak informasi. 

Mind map dikategorikan sebagai teknik mencatat kreatif karena pembuatan 

mind map membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari pembuatnya. Siswa yang 

kreatif akan lebih mudah membuat mind map. Begitu pula dengan semakin 

seringnya siswa membuat mind map, siswa akan menjadi semakin kreatif. Peta 

pikiran yang dibuat oleh siswa dapat bervariasi setiap hari. Hal ini disebabkan 

karena berbedanya emosi dan perasaan yang terdapat dalam diri siswa setiap 

harinya. Suasana menyenangkan yang diperoleh siswa ketika berada di ruang 

kelas pada saat proses belajar akan mempengaruhi penciptaan peta pikiran. 
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Metode pembelajaran Mind map membebaskan setiap siswa berkreasi untuk 

membuat peta pikirannya sendiri. Hal ini tentu akan sangat menarik bagi siswa 

sehingga siswa dapat lebih fokus pada materi pelajaran. Mind map juga 

mengupayakan seorang siswa mampu menggali ide-ide kreatif dan aktif dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan 

menjadi lebih hidup, variatif, dan membiasakan siswa memecahkan 

permasalahan dengan cara memaksimalkan daya pikir dan kreativitas. Dengan 

demikian, tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan dapat tercapai. Bentuk 

mind map hampir sama dengan peta jalan. Begitu pula dengan kegunaan mind 

map, yaitu: Memberikan pandangan menyeluruh terhadap pokok masalah, 

memungkinkan kita merencanakan atau membuat pilihan-pilihan, mengumpulkan 

sejumlah besar data di satu tempat,  mendorong pemecahan masalah dengan 

membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif baru, menyenangkan untuk 

dilihat, dibaca, dicerna dan diingat.  

Berikut ini adalah gambar contoh mind map. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 contoh Mind map 

TEMA 
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2.5.2.2 Langkah-langkah membuat Mind map 

Langkah-langkah membuat mind map yaitu sebagai berikut: 

1) Tentukan tema atau topik dari mind map, tulis topik tersebut pada bagian 

tengah kertas kosong yang diletakkan mendatar (landscape). Memulai 

penulisan dari pusat memberikan kebebasan otak untuk menyebar ke segala 

arah dan mengekspresikan dirinya lebih bebas dan alami. 

2) Gunakan pula gambar untuk topik utama. Sebuah gambar atau foto akan 

mempunyai seribu kata yang membantu otak dalam menggunakan imajinasi 

yang akan diungkapkan. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat 

otak tetap terfokus, membantu otak berkosentrasi, dan mengaktifkan otak. 

3) Gunakan berbagai warna. Bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. 

Warna membuat Peta pikiran (mind map) lebih hidup, menambah energi pada 

pemikiran yang kreatif, dan menyenangkan. 

4) Cari topik-topik cabang yang berhubungan dengan topik utama. Hubungkan 

cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-cabang tingkat 

dua dan tiga ketingkat satu dan dua, dan seterusnya. 

5) Gunakan gambar atau kode-kode sederhana untuk tiap topik cabang. Gunakan 

garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus karena garis lurus akan 

membosankan otak. 

6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Karena kata kunci tunggal 

memberi lebih banyak daya fleksibelitas kepada mind map. Setiap kata 

tunggal adalah seperti pengganda, mengasilkan sederet asosiasi dan 

hubungannya sendiri. 
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7) Gunakan gambar. Karena setiap gambar bermakna seribu kata. Sisakan 

ruangan kosong pada kertas untuk penambahan tema/gagasan/topik. Ruang 

kosong digunakan untuk menempatkan ide yang tiba-tiba muncul (Buzan, 

2007: 15). 

2.5.2.3 Langkah Pembelajaran Menggunakan Mind map 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model mind mapping, yaitu 

sebagai berikut: 

1) guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

2) guru membentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang untuk membuat 

mind map. 

3) guru menjelaskan cara membuat mind map 

4) guru meminta siswa membaca materi lalu mendiskusikannya dengan 

5) teman sekelompok sebelum membuat mind map 

6) tiap kelompok membuat mind map 

7) tiap kelompok menunjukkan hasil mind map dan menjelaskan kepada teman 

sekelasnya guru membandingkan mind map hasil kerja kelompok dengan 

mind map yang sudah dibuat guru sebelumnya (Faiq, 2013. 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com diakses pada 24/01/2015). 

2.5.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Mind map 

Model pembelajaran mind map memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan dari model mind map yakni siswa dapat mengemukakan 

pendapat secara bebas. Mind map merupakan teknik belajar dengan cara membuat 

catatan kreatif sendiri-sendiri oleh sisiwa, sehingga ia dapat menuangkan ide-

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/
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idenya secara bebas, atau dapat mencatat materi-materi yang diberikan guru 

dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kelebihan lainnya yakni catatan lebih 

berfokus kepada inti materi. Dalam membuat peta pikiran, tidak semua materi 

yang diberikan guru akan dicatat oleh siswa, melainkan hanya intiinti atau bagian-

bagian yang penting saja dari materi itu. Selain itu, melalui mind map materi yang 

banyak disajikan hanya pada satu lembar kertas, sehingga pengkajian ulang materi 

menjadi lebih cepat dan mudah. kelebihan model pembelajaran mind map antara 

lain: 

1) Meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. Mind 

map memungkinkan siswa menuangkan seluruh ide/gagasannya dalam bentuk 

visualisasi kreatif. Bila siswa menggunakan mind map (peta pikiran) dalam 

mencatat informasi pembelajaran yang diterima, tentu akan menjadikan 

mereka lebih aktif dan kreatif. Penggunaan simbol, gambar, pemilihan kata 

kunci tertentu untuk dilukis atau ditulis pada mind map dapat merangsang 

pola pikir kreatif.  

2) Memudahkan siswa mengingat. Catatan khas yang dibuat dengan mind map 

sifatnya spesifik dan bermakna khusus bagi setiap siswa yang membuatnya. 

Mind map mencatat hal-hal yang penting saja dalam bentuk kata kunci-kata 

kunci pada selembar kertas dengan berbagai warna dan gambar, sehingga 

memudahkan siswa mengingat dan mempelajari suatu hal dengan melihat 

hubungan yang terbentuk dari kata kunci, warna, dan gambar yang ada. 
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3) Memusatkan perhatian siswa. Selama proses pembuatan mind map perhatian 

siswa akan terpusat untuk memahami dan memaknai informasi yang diterima, 

sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif. 

4) Menyenangkan bagi siswa. Mind map menggunakan komponen warna, 

gambar, simbol, dan garis lengkung. Hal ini tentu menyenangkan bagi siswa. 

Kegiatan yang menyenangkan selanjutnya akan menimbulkan suasana positif 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

 Mengaktifkan seluruh bagian otak. Selama membuat mind map kedua 

belahan otak akan dimaksimalkan penggunaannya. Siswa tidak hanya 

menggunakan belahan otak kiri terkait pemikiran logis, tetapi mereka juga dapat 

menggunakan belahan otak kanan dengan mencetuskan perasaan dan emosi 

mereka dalam bentuk warna dan simbol-simbol tertentu selama membuat mind 

map (peta pikiran) (Faiq, 2013. http://penelitiantindakankelas.blogspot.com 

diakses pada 24/01/2015). 

 Selain memiliki beberapa kelebihan, model pembelajaran mind mapping 

juga memiliki kekurangan, kekurangan tersebut yaitu: 

1) Memerlukan banyak alat tulis (misalnya:  spidol warna-warni). Mind map 

yang baik memerlukan banyak alat tulis, sehingga simbol-simbol, gambar-

gambar, garis-garis, dan kata-kata yang dicantumkan dalam mind map 

menjadi menarik. Berbeda dengan teknik menulis biasa yang tentu saja hanya 

memerlukan satu pulpen atau pensil sebagai alat tulis. 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/
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2) Memerlukan latihan sehingga siswa terbiasa dan mahir. Biasanya siswa akan 

ragu-ragu untuk menulis atau menggambar. Dorongan dari guru diperlukan 

sehingga mereka akan lebih berani, kreatif dan aktif. 

3) Memerlukan waktu relatif lama dari teknik mencatat biasa (bila siswa masih 

dalam tahap pemula), tetapi justru dapat menjadi teknik mencatat yang cepat 

jika mereka sudah terbiasa dan mahir membuat mind map.  

 Kekurangan lain dari model pembelajaran mind mapping yaitu guru akan 

kewalahan memeriksa mind map siswa. Hal ini dikarenakan jumlah siswa dalam 

kelas yang cukup banyak, sehingga akan ada banyak mind map dari satu materi 

yang diajarkan. Kekurangan dari model mind mapping ini dapat diatasi apabila 

guru benar-benar memahami model mind mapping dan penerapannya dalam 

pembelajaran. Dalam pembuatannya, guru juga harus senantiasa membimbing 

siswa sehingga siswa tidak merasa kesulitan dan merasa lebih tertarik untuk 

membuat mind map (Faiq, 2013. http://penelitiantindakankelas.blogspot.com 

diakses pada 24/01/2015). 

2.6 Kerangka Berfikir  

 Seiring dengan kemajuan zaman kualitas pendidikan perlu untuk 

ditingkatkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan 

adalah melalui pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih 

harus disesuaikan dengan mata pelajaran dan materi pelajaran yang diajarkan di 

sekolah. 

 Proses pembelajaran sebagai peristiwa penting dalam sebuah pendidikan 

perlu ditingkatkan terutama dari segi kualitas, karena kualitas proses pembelajaran 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/
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akan mempengaruhi kualitas hasil belajar. Proses pembelajaran dipengaruhi 

berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, seperti: tujuan pembelajaran, guru 

dan siswa, metode, media, sumber belajar dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaannya dituntut perbaikan-perbaikan dalam pengorganisasian kelas, 

penggunaan metode mengajar, model pembelajaran, serta sikap dan karakter guru 

dalam mengelola proses pembelajaran agar keefektifan pembelajaran dapat 

tercapai. Pembelajaran yang efektif harus melibatkan siswa secara aktif untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, kecakapan mencari, menemukan, dan 

mengolah/memproses pengetahuan yang dimilikinya. Dalam hal ini peranan guru 

bergeser pada merancang/mendesain suatu pembelajaran, mulai dari persiapan 

materi, tujuan pembelajaran, model pembelajaran, sampai pada evaluasi. Pokok 

bahasan pada mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan (PPKn) yang 

hampir seluruhnya berisi teori-teori yang harus diketahui oleh siswa seringkali 

hanya mengandalkan metode ceramah dari guru dan menuntut siswa mengingat 

materi yang disampaikan. Hal ini membuat siswa pasif dan kesulitan memahami 

materi pelajaran. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat 

memudahkan siswa memahami dan mengingat materi pelajaran dengan baik serta 

menuntut keterlibatan siswa secara aktif sehingga pembelajaran dapat berlangsung 

dalam situasi yang menyenangkan. Salah satu model yang dapat digunakan yaitu 

mind map (pemetaan pikiran). Mind map merupakan suatu model pembelajaran 

dengan teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Mind map 

memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri 
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seseorang. Hal ini akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat 

segala bentuk informasi. 

 Melalui model pembelajaran mind map siswa mengeluarkan gagasannya 

dan mencatatnya secara kreatif dalam bentuk simbol, kata-kata, gambar, serta 

garis-garis dengan berbagai warna. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk dan 

sebagainya memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Mind 

map yang dibuat sendiri oleh siswa dapat membantu siswa mengingat dan 

memahami materi pelajaran secara lebih mendalam karena dalam hal ini siswa 

menciptakan media belajar sendiri. Selain itu, model pembelajaran mind map juga 

menuntut keterlibatan siswa secara aktif untuk berdiskusi dan bekerjasama dalam 

membangun pengetahuannya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan pada akhirnya berdampak pada meningkatnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis penelitian 

yaitu, Hasil belajar siswa yang dikenai model pembelajaran mind mapping  lebih 

baik daripada siswa yang dikenai model diskusi. 

 

Pembelajaran PKn menggunakan 

metode diskusi 

Diskusi dengan model 

Mind map 

Diskusi konvensional 

Kelebihan: 

a. Memudahkan siswa 

mengingat 

b. Meningkatkan kreativitas 

c. Menyenangkan bagi siswa 

d. Memusatkan perhatian siswa 

e. Mengaktifkan seluruh bagian 

otak. 

Kelebihan: 

a. Berlatih bertukar pikiran 

dalam mengatasi setiap 

masalah 

b. Melatih siswa untuk dapat 

mengemukakan pendapat. 

Hasil belajar meningkat lebih 

besar dari model Diskusi 

Hasil belajar meningkat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. 

“Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan” (Sugiyono 2011: 109). 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan sekedar jumlah 

yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2009:80). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 04 

Randudongkal Tahun pelajaran 2014/2015. 

3.3 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010: 62). Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan cluster random sampling, dimana sampel diambil secara kelompok, 

kemudian secara random dipilih dimana satu kelas sebagai kelas eksperimen dan 

satu kelas sebagai kelas kontrol. Berdasarkan teknik tersebut diperoleh kelas VII 

D sebagai kelas eksperimen dan kelas VII C sebagai kelas kontrol. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2009: 

38). Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

(1) Variabel bebas 

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang menjadi sebab 

timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu model pembelajaran mind mapping dan diskusi yang diterapkan dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn). 

(2) Variabel terikat  

Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar ini akan ditunjukkan 

melalui hasil postes. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Tes 

Tes diberikan sebelum dan sesudah perlakuan pada sampel. Pengambilan 

data melalui tes ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

pemahaman konsep siswa yang diperoleh sebelum dan sesudah sampel 

memperoleh perlakuan. Tes diberikan pada awal (Pre-test) dan akhir (Post-test) 

pembelajaran materi. 
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Instrumen yang digunakan untuk mengambil data hasil belajar siswa yaitu 

soal pilihan ganda yang berjumlah 30 butir dan masing-masing soal memiliki 4 

alternatif jawaban. Namun, untuk keperluan uji coba, butir soal dibuat paralel, 

sehingga seluruh soal uji coba berjumlah 40 butir. Uji coba instrumen bertujuan 

untuk mendapatkan instrumen yang baik, sebelum digunakan sebagai instrumen 

dalam penelitian. Pemilihan kelas uji coba didasarkan pada syarat bahwa uji coba 

instrumen dilakukan pada siswa di luar sampel yang telah mendapat materi 

Kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam penelitian ini, uji coba dilakukan 

pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 04 Randudongkal yang berjumlah 34 siswa. 

Alasan dilakukan uji coba pada kelas VIII, karena siswa kelas VIII sudah 

mendapat pembelajaran materi Kemerdekaan mengemukakan pendapat  pada 

waktu kelas VII. Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen itu 

memenuhi syarat atau tidak untuk digunakan sebagai alat pengambil data. Hasil 

uji coba selanjutnya dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda soal, sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian 

yang valid dan reliabel. “Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel” (Sugiyono 2011: 

168). Sebagai langkah awal dari penelitian diperlukan pengujian instrumen yang 

meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis tingkat kesukaran soal, dan analisis 

daya pembeda soal. 

3.5.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, peraturan- peraturan, laporan 
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kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan dengan penelitian (Riduwan 2010: 58). 

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui data siswa 

kelas VII tahun ajaran 2014/2015 SMP Negeri 04 Randudongkal. 

3.5.3 Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2010: 57). 

observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:121). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas item (butir soal) 

adalah rumus rxy yang rumus lengkapnya adalah sebagai berikut. 

    
 ∑    (∑ )(∑ )

√*  ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan : 

    : Koefisien korelasi variabel X dan Y 

X : skor butir soal 

Y  : Skor total 

∑  : jumlah skor angka butir yang dijawab siswa 

∑  : jumlah angka setiap skor soal 
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N : jumlah peserta tes (Arikunto, 2012: 92). 

Kemudian hasil rxy dibandingkan dengan harga r product moment pada 

tabel, dengan menetapkan taraf signifikan 5%. Jika rxy > rtabel, maka alat ukur 

dikatakan valid. Validitas empiris instrumen penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan program aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

versi 21. Teknik yang digunakan untuk uji validitas adalah korelasi Bivariate 

Pearson (Korelasi Pearson Product Moment). Uji validitas menggunakan korelasi 

pearson product moment yaitu pengujian dengan mengkorelasikan antara skor tiap 

item dengan skor total. Dari hasil penghitungan korelasi akan didapat suatu 

koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item. 

Butir soal dikatakan valid, jika rhitung rtabel (Priyatno 2010: 91).  

Pengambilan keputusan pada uji validitas dilakukan dengan batasan rtabel 

dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Pada penelitian ini, soal di uji cobakan 

kepada 34 siswa (n=34), sehingga untuk batasan r tabel dengan jumlah n = 34 

didapat rtabel sebesar 0,339. Jika nilai korelasi setiap soal > batasan yang 

ditentukan maka item soal tersebut dianggap valid, sedangkan jika nilai korelasi 

kurang dari batasan yang ditentukan maka item soal dianggap tidak valid. Artinya, 

soal dikatakan valid, jika rhitung > 0,339. Output hasil uji validitas instrumen 

selengkapnya dapat baca pada Rekap data hasil uji validitas instrumen 

menggunakan SPSS 21 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.1 Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba 

Nomor soal Pearson correlation Validitas 

1 ,206 Tidak Valid 

2 ,383 Valid 

3 ,447 Valid 

4 ,441 Valid 

5 ,430 Valid 

6 ,425 Valid 

7 ,444 Valid 

8 ,474 Valid 

9 ,437 Valid 

10 ,412 Valid 

11 ,287 Tidak Valid 

12 ,350 Valid 

13 ,127 Tidak Valid 

14 ,390 Valid 

15 ,373 Valid 

16 ,526 Valid 

17 ,390 Valid 

18 ,689 Valid 

19 ,365 Valid 

20 ,363 Valid 

21 ,221 Tidak Valid 

22 ,440 Valid 

23 ,223 Tidak Valid 

24 ,151 Tidak Valid 

25 ,441 Valid 

26 ,492 Valid 

27 ,726 Valid 

28 ,456 Valid 

29 ,417 Valid 

30 ,526 Valid 

31 ,387 Valid 

32 ,377 Valid 

33 ,412 Valid 

34 ,256 Tidak Valid 

35 ,468 Valid 

36 ,426 Valid 

37 ,453 Valid 

38 ,467 Valid 

39 ,436 Valid 

40 ,133 Tidak Valid 

Data pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa butir soal nomor 2, 3, 4, 5, 6,  7, 

8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 

36, 37, 38, dan 39 memiliki nilai korelasi ≥ 0,339. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa item tersebut berkorelasi signifikan terhadap skor total, 

sehingga item soal tersebut dinyatakan valid. Jadi, ada 32 butir soal valid dan 8 

butir soal tidak valid. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subyek yang 

sama, reabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto 2010:221). Suatu tes dikatakan reliabel 

jika dapat memberikan hasil yang tetap apa bila diteskan berkali-kali, atau 

dengan kata lain tes dikatakan reliabel jika hasil-hasil tes tersebut menunjukkan 

ketetapan. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal uraian 

adalah rumus alpha, (Arikunto, 2012:100) yaitu: 
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Keterangan : 

r11  = reliabilitas yang dicari 

∑  
     = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  = varians total 

n =  banyaknya butir soal 

Rumus varians tiap item soal yaitu: 

  
  

∑  
  

(∑  )
 

 

 
 

Keterangan: 

∑   = jumlah butir soal 
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∑    = jumlah kuadrat butir soal 

N       = banyak subyek pengikut tes  

 

Rumus varians total yaitu: 

  
  

∑  
  

(∑  )
 

 

 
 

Keterangan:  

∑   = jumlah butir soal 

∑    = jumlah kuadrat butir soal 

N       = banyak subyek pengikut tes  

 Kriteria pengujian reliabilitas tes dikonsultasikan dengan harga r product 

moment pada tabel, jika rhitung > rtabel maka item tes yang diujicobakan reliabel 

(Arikunto, 2010:238-239). 

 Tabel 3.2 Klasifikasi reliabilitas 

Interval r11 Kriteria 

0,800 ≤r11≤1,000 

0,600≤r11≤0,799 

0,400≤r11≤0,599 

0,200≤r11≤0,399 

r11< 0,200 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Uji reliabilitas hanya dilakukan pada soal yang sudah dinyatakan valid. Jadi, soal 

yang akan diuji reliabilitasnya ada 32 butir. Pengujian reliabilitas menggunakan 

metode Cronbach’s Alpha. Simpulan uji reliabilitas dengan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha dari 32 butir soal, dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Hasil Uji Reabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,871 32 

Dalam uji reabilitas, digunakan batas tertentu untuk menentukan reliabel 

tidaknya suatu instrumen sesuai dengan tabel 3.2. Dengan melihat nilai Alpha 

dalam kolom Cronbach’s Alpha, kita dapat menentukan reliabel tidaknya suatu 

instrumen. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach’s alpha sebesar 

0,871, sehingga instrumen soal sudah terbukti reliabel dan termasuk kategori 

sangat baik. 

3.6.3 Taraf  Kesukaran soal 

Ditinjau dari segi kesukaran soal, soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang 

siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu 

sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat 

untuk mencoba lagi karena diluar jangkauan (Arikunto, 2012 : 222).  

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficult index) yang diberi lambang P. Rumus yang digunakan 

untuk menentukan taraf kesukaran soal adalah. 

  
 

  
 

Keterangan : 

P  : indeks kesukaran  

B  : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 
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Tabel 3.4 Kriteria tingkat kesukaran soal 

Interval                                                Kriteria 

0,00  P   0,30             soal sukar 

        0,31 ≤ P ≤ 0,70                                soal sedang 

  0,71  P  1,00    soal mudah 

(Arikunto,2012:225). 

 

Tabel 3.5 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran 

No. Soal P Kriteria 

1 0,29 Sukar 

2 0,29 Sukar 

3 0,76 Mudah 

4 0,73 Mudah 

5 0,29 Sukar 

6 0,26 Sukar 

7 0,67 Sedang 

8 0,82 Mudah 

9 0,70 Sedang 

10 0,52 Sedang 

11 0,20 Sukar 

12 0,20 Sukar 

13 0,26 Sukar 

14 0,67 Sedang 

15 0,23 Sukar 

16 0,67 Sedang 

17 0,67 Sedang 

18 0,79 Mudah 

19 0,85 Mudah 

20 0,79 Mudah 

21 0,85 Mudah 

22 0,82 Mudah 

23 0,26 Sukar 

24 0,20 Sukar 

25 0,73 Mudah 

26 0,73 Mudah 

27 0,70 Sedang  

28 0,61 Sedang 

29 0,67 Sedang 

30 0,67 Sedang 
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31 0,58 Sedang 

32 0,85 Mudah 

33 0,73 Mudah 

34 0,20 Sukar 

35 0,58 Sedang 

36 0,79 Mudah  

37 0,67 Sedang 

38 0,76 Sedang 

39 0,64 Sedang 

40 0,23 Sukar 

 

Pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa terdapat 14 soal berkategori mudah, 14 

soal berkategori sedang, dan 12 soal berkategori sukar. Perbandingan tingkat 

kesukaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1:2:1. Artinya, terdapat 25% 

soal kategori mudah, 50% soal kategori sedang, dan 25% soal kategori sukar. Jadi, 

instrumen soal dalam penelitian ini terdiri dari 8 soal kategori mudah, 14 soal 

kategori sedang, dan 8 soal kategori sukar. 

3.7 Uji Kesamaan Rata-rata Sampel  

Sampel dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa pada 

kelas kontrol dan eksperimen. Uji kesamaan rata-rata dilakukan terhadap nilai 

pretes siswa kelas VII C sebagai kelas kontrol dan siswa kelas VII D sebagai kelas 

eksperimen.  

Pretes di kelas kontrol dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 April 

2015. Sedangkan di kelas kontrol dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 

2015. Berikut disajikan data nilai hasil pretes kelas eksperimen dan kontrol.  
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Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi nilai pretes kelas Eksperimen 

No Kelas Interval Frekuensi 

1 55-65 11 

2 66-76 13 

3 77-87 7 

4 88-98 1 

Jumlah  32 

 

Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi nilai pretes kelas Kontrol 

NO Kelas Interval Frekuensi 

1 20-30 1 

2 31-41 1 

3 42-52 1 

4 53-63 1 

5 64-74 16 

6 75-85 13 

7 86-96 0 

Jumlah  33 

 

 Tabel 3.8 Perbandingan nilai pretes kelas kontrol dan kelas eksperimen 

No  Kriteria Data  
Kelas  

Eksperimen Kontrol 

1 Jumlah Siswa 32 33 

2 Skor Rata-rata 70,78 69,09 

3 Median 72,5 70 

4 Skor Minimal 50 20 

5 Skor Maksimal  90 85 

 

Rata-rata nilai kelas ekperimen dan kontrol kemudian dibandingkan untuk 

menguji kesamaan rata-rata. Jika perbedaan rata-rata nilai pretes kedua kelas tidak 

terpaut jauh atau relatif sama, maka penelitian dapat dilakukan. Namun, jika 

perbedaan rata-rata nilai pretes terpaut jauh, maka penelitian tidak dapat lakukan. 

Hal ini karena kedua kelas memiliki kemampuan awal yang berbeda jauh.  
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Rata-rata nilai hasil pretes kelas eksperimen yaitu 70,78, sedangkan kelas 

kontrol yaitu 69,09. Dari rata-rata nilai tersebut terlihat bahwa rata-rata nilai kelas 

kontrol  dan eksperimen relatif sama. Untuk lebih membuktikan bahwa 

kemampuan awal siswa kedua kelas relatif sama/tidak ada perbedaan dapat 

dilakukan penghitungan menggunakan Uji One Sample T Test pada program 

SPSS versi 21. Hasil dari Uji One Sample T Test dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 3.9 Hasil Uji One Sample T Tes 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ni

lai 

Equal 

variances 

assumed 

,029 ,866 ,566 63 ,573 1,6903

4 

2,9863

9 

-

4,2774

9 

7,6581

7 

Equal 

variances not 

assumed 

  ,568 61,3

48 

,572 1,6903

4 

2,9773

1 

-

4,2624

8 

7,6431

7 

 

Dari tabel hasil penghitungan di atas diketahui t hitung sebesar 0,566 

dengan dk 2n – 2 = 62 t tabel pada pada taraf signifikan 0,05 adalah 1,670 , 

sehingga          <        maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi rata-rata nilai 

kedua sampel tersebut sama (homogen) antara kelas yang menggunaan model 

pembelajaran mind map dengan kelas yang menggunakan model diskusi, sehingga 

peneltian dapat dilaksanakan. 
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3.8 Desain Ekperimen 

Penelitian ini baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dibandingkan 

meskipun kedua kelas tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. 

Penelitian dimulai dengan menentukan populasi dan memilih sampel dari populasi 

yang akan diteliti. Desain ini menggunakan randomisasi pemilihan subjek serta 

menggunakan pretes dan postes. Berikut ini desainnya; 

Tabel 3.10 Desain pretes-postes kelompok random 

Kelas Pretes  Random  Postes  

Eksperimen  √ √ √ 

Kontrol  √ X √ 

 

3.9 Analisis Data 

Untuk menjawab hipotesis penelitian adalah dengan melihat perbedaan 

hasil belajar yang dimiliki siswa dengan menggunakan t-tes sebagai berikut. 

  
     

√
  
 

  
 
  
 

  

 

 

Keterangan: 

   : rata - rata kelompok eksperimen  

   : rata - rata kelompok kontrol  

  : deviasi 

  
  : varians kelompok eksperimen 

  
  : varians kelompok kontrol  

   : jumlah tes (Sugiyono, 2009:197). 

Untuk mencari s digunakan rumus. 
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  √
(     )  

  (    )  
 

       
 

Keterangan. 

  
  : varians kelompok eksperimen 

  
  : varians kelompok kontrol 

  : jumlah tes (Sugiyono, 2010: 138) 

Dengan taraf signifikan 5 %, jika nilai         >       , maka ada 

perbedaan berarti ada pengaruh penggunaan model pembelajaran mind map 

terhadap hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Model pembelajaran mind map dan model diskusi dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dalam  pembelajaran PKn materi Kemedekaan 

mengemukakan Pendapat. Peningkatan aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran mind map ditunjukan melalui rata-rata 

nilai aktivitas belajar siswa dapat meningkat pada setiap kali pertemuan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa menggunakan model pembelajaran mind map dan 

model diskusi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan siswa tidak 

merasa bosan karena proses pembelajarannya dapat berjalan menyenangkan 

dan tidak membosankan. 

(2) Penerapan model pembelajaran mind map pada kelas eksperimen dan model 

pembelajaran diskusi pada kelas kontrol terjadi peningkatan pada nilai rata-

rata hasil belajar. Rata-rata nilai hasil belajar pada kelas eksperimen sebesar 

81,72, sedangkan kelas kontrol sebesar 72,88. Hasil uji t test diperoleh t 

hitung sebesar 4,759 lebih besar dari t tabel yaitu 1,670, berarti ada perbedaan 

hasil belajar siswa antara yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran mind mapp dan yang menggunakan model 

pembelajaran diskusi. Hasil belajar pada model pembelajaran mind map lebih   
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inggi dikarenakan model pembelajaran mind map lebih menyenangkan karena 

siswa dapat mengkombinasikan berbagai warna dalam proses pembelajaran. 

5.2 Saran 

(1) Penggunaan model pembelajaran mind mapping dapat dijadikan model 

alternatif dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

(2) Sebelum menggunakan model Penggunaan pembelajaran mind map guru harus 

memahami karakter siswa terlebih dahulu sebelum menggunakan model 

pembelajaran mind map agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan harapan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL 

 

DAFTAR POPULASI SISWA KELAS EKSPERIMEN  

TAHUN AJARAN 2014/2015 

NO NIS NAMA JENIS 

KELAMIN 
1 3199 AFRI AENUN RIZKI PEREMPUAN 

2 3200 AHMAD SOFYAN LAKI-LAKI 

3 3201 AJI SASONGKO LAKI-LAKI 

4 3202 ALIN NISA’IL MA’LUFAH PEREMPUAN 

5 3203 CITRA MAENINGRUM PEREMPUAN 

6 3204 DANI ARIYANTO LAKI-LAKI 

7 3205 DEN CAHYA LAKI-LAKI 

8 3207 ERLANGGA NUROH SUBEHI LAKI-LAKI 

9 3208 FITRIANINGSIH PEREMPUAN 

10 3209 HIDAYAT PRATAMA LAKI-LAKI 

11 3210 IPUNG SURYANTO LAKI-LAKI 

12 3211 ISDA IRMAWATI PEREMPUAN 

13 3212 KHOLID ALWI LAKI-LAKI 

14 3213 MARWAN PRAYOTO LAKI-LAKI 

15 3214 MUHAMMAD KHARIS NAWAWI LAKI-LAKI 

16 3215 MUHAMMAD MISBAHUL ANAM LAKI-LAKI 

17 3216 MUHAMMAD RIYAN ALHABIB LAKI-LAKI 

18 3217 MUHAMMAD RIZKI LAKI-LAKI 

19 3218 MUSTOFIK LAKI-LAKI 

20 3219 NUR ALI SAEFUDIN LAKI-LAKI 

21 3220 NURUL SAFITROH PEREMPUAN 

22 3221 PAWANG PERMATA LAKI-LAKI 

23 3222 PUTRI MINHATUL MAULA PEREMPUAN 

24 3223 PUTRI SILVIA MULYANA PEREMPUAN 

25 3224 RESTU FIJAYANTO LAKI-LAKI 

26 3225 RINI PRIHATINI PEREMPUAN 

27 3226 RIZKI AMELIA PEREMPUAN 

28 3227 SILVIA NUR FADILAH PEREMPUAN 

29 3228 SRI INTAN WAHYUNINGSIH PEREMPUAN 

30 3229 SYABILA DESTIARA PUTRI PEREMPUAN 

31 3230 TOLANI LAKI-LAKI 

32 3231 WAHYU AJI WALUYO LAKI-LAKI 

33 3232 WINDA OVIYANA PEREMPUAN 

34 3233 WIWIT LESTARI PEREMPUAN 

35 3234 YEKTI ANDINI PEREMPUAN 

36 3235 YENY RAHMAWATI PEREMPUAN 

37 3236 ZUHROTUN PEREMPUAN 
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Lampiran 2 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL 

 

DAFTAR POPULASI SISWA KELAS KONTROL 

TAHUN AJARAN 2014/2015 
NO NIS NAMA JENIS KELAMIN 

1 3161 ADE SUTRISNO LAKI-LAKI 

2 3162 ADIT INDRA IRAWAN LAKI-LAKI 

3 3163 AGUSTIAR SAMSUL MA’ARIF LAKI-LAKI 

4 3164 ALDAYANI PEREMPUAN 

5 3165 ALDI ROFANDI LAKI-LAKI 

6 3165 ANANDA FARIZKY PEREMPUAN 

7 3167 ANNISA CHIKA ANGGRAENI PEREMPUAN 

8 3168 ATIK YUSNILA  PEREMPUAN 

9 3169 CHANDRA LUCKY LAKI-LAKI 

10 3170 DANU AJI WIDIANSYAH LAKI-LAKI 

11 3171 DIDI PUJI UTOMO LAKI-LAKI 

12 3172 DIMAS MUSLIHIN LAKI-LAKI 

13 3173 DWEKI ARIYANTO LAKI-LAKI 

14 3174 EDWIN TRI SAPUTRO LAKI-LAKI 

15 3176 FARADILLA SELLA AGUSTIN PEREMPUAN 

16 3177 IKA NURHIKMAH PEREMPUAN 

17 3178 IKHLASUL AMAL PEREMPUAN 

18 3179 IKHSAL RAMADHAN LAKI-LAKI 

19 3180 ILNESDA PUSPITA  PEREMPUAN 

20 3181 INDRA PRASETYO LAKI-LAKI 

21 3182 JORDY REZA SEPUNGKA LAKI-LAKI 

22 3183 KHUSWATUN KHASANAH PEREMPUAN 

23 3184 MIMIN AMINAH PEREMPUAN 

24 3275 MUTIARA FAIZATUL AMALIA PEREMPUAN 

25 3185 NISA SHOBIROH PEREMPUAN 

26 3186 RAGIL FADHOLI LAKI-LAKI 

27 3187 RISQI A’AINI PEREMPUAN 

28 3188 SEPTI WIYARTI PEREMPUAN 

29 3189 SISKA WULAN ANDRIANI PEREMPUAN 

30 3190 SLAMET PRAYOGI LAKI-LAKI 

31 3191 TAMI RATNASARI PEREMPUAN 

32 3193 TRI DIANA PEREMPUAN 

33 3194 UFI SALAMAH PEREMPUAN 

34 3195 USWATUH KHASANAH PEREMPUAN 

35 3196 WAHYU MAULANA  LAKI-LAKI 

36 3197 WIDIYANTI PEREMPUAN 

37 3198 YUDI PRASETYO LAKI-LAKI 
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Lampiran 3 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL 

 

DAFTAR SAMPEL SISWA KELAS EKSPERIMEN  

TAHUN AJARAN 2014/2015 
NO NIS NAMA JENIS KELAMIN 

1 3199 AFRI AENUN RIZKI PEREMPUAN 

2 3200 AHMAD SOFYAN LAKI-LAKI 

3 3201 AJI SASONGKO LAKI-LAKI 

4 3202 ALIN NISA’IL MA’LUFAH PEREMPUAN 

5 3203 CITRA MAENINGRUM PEREMPUAN 

6 3205 DEN CAHYA LAKI-LAKI 

7 3207 ERLANGGA NUROH SUBEHI LAKI-LAKI 

8 3208 FITRIANINGSIH PEREMPUAN 

9 3210 IPUNG SURYANTO LAKI-LAKI 

10 3211 ISDA IRMAWATI PEREMPUAN 

11 3213 MARWAN PRAYOTO LAKI-LAKI 

12 3214 MUHAMMAD KHARIS NAWAWI LAKI-LAKI 

13 3215 MUHAMMAD MISBAHUL ANAM LAKI-LAKI 

14 3216 MUHAMMAD RIYAN ALHABIB LAKI-LAKI 

15 3217 MUHAMMAD RIZKI LAKI-LAKI 

16 3219 NUR ALI SAEFUDIN LAKI-LAKI 

17 3220 NURUL SAFITROH PEREMPUAN 

18 3222 PUTRI MINHATUL MAULA PEREMPUAN 

19 3223 PUTRI SILVIA MULYANA PEREMPUAN 

20 3224 RESTU FIJAYANTO LAKI-LAKI 

21 3225 RINI PRIHATINI PEREMPUAN 

22 3226 RIZKI AMELIA PEREMPUAN 

23 3227 SILVIA NUR FADILAH PEREMPUAN 

24 3228 SRI INTAN WAHYUNINGSIH PEREMPUAN 

25 3229 SYABILA DESTIARA PUTRI PEREMPUAN 

26 3230 TOLANI LAKI-LAKI 

27 3231 WAHYU AJI WALUYO LAKI-LAKI 

28 3232 WINDA OVIYANA PEREMPUAN 

29 3233 WIWIT LESTARI PEREMPUAN 

30 3234 YEKTI ANDINI PEREMPUAN 

31 3235 YENY RAHMAWATI PEREMPUAN 

32 3236 ZUHROTUN PEREMPUAN 

 

 

 

 

 

 



74 
  

 

 

Lampiran 4 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL 

 

DAFTAR SAMPEL SISWA KELAS KONTROL 

TAHUN AJARAN 2014/2015 
NO NIS NAMA JENIS KELAMIN 

1 3161 ADE SUTRISNO LAKI-LAKI 

2 3162 ADIT INDRA IRAWAN LAKI-LAKI 

3 3163 AGUSTIAR SAMSUL MA’ARIF LAKI-LAKI 

4 3165 ALDI ROFANDI LAKI-LAKI 

5 3165 ANANDA FARIZKY PEREMPUAN 

6 3168 ATIK YUSNILA  PEREMPUAN 

7 3169 CHANDRA LUCKY LAKI-LAKI 

8 3170 DANU AJI WIDIANSYAH LAKI-LAKI 

9 3171 DIDI PUJI UTOMO LAKI-LAKI 

10 3172 DIMAS MUSLIHIN LAKI-LAKI 

11 3173 DWEKI ARIYANTO LAKI-LAKI 

12 3174 EDWIN TRI SAPUTRO LAKI-LAKI 

13 3176 FARADILLA SELLA AGUSTIN PEREMPUAN 

14 3177 IKA NURHIKMAH PEREMPUAN 

15 3178 IKHLASUL AMAL PEREMPUAN 

16 3179 IKHSAL RAMADHAN LAKI-LAKI 

17 3180 ILNESDA PUSPITA  PEREMPUAN 

18 3181 INDRA PRASETYO LAKI-LAKI 

19 3182 JORDY REZA SEPUNGKA LAKI-LAKI 

20 3183 KHUSWATUN KHASANAH PEREMPUAN 

21 3184 MIMIN AMINAH PEREMPUAN 

22 3275 MUTIARA FAIZATUL AMALIA PEREMPUAN 

23 3186 RAGIL FADHOLI LAKI-LAKI 

24 3188 SEPTI WIYARTI PEREMPUAN 

25 3189 SISKA WULAN ANDRIANI PEREMPUAN 

26 3190 SLAMET PRAYOGI LAKI-LAKI 

27 3191 TAMI RATNASARI PEREMPUAN 

28 3193 TRI DIANA PEREMPUAN 

29 3194 UFI SALAMAH PEREMPUAN 

30 3195 USWATUH KHASANAH PEREMPUAN 

31 3196 WAHYU MAULANA  LAKI-LAKI 

32 3197 WIDIYANTI PEREMPUAN 

33 3198 YUDI PRASETYO LAKI-LAKI 
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Lampiran 5 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 
Sekolah  : SMP NEGERI 04 RANDUDONGKAL 

Kelas   : VII (tujuh) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Semester  : 2 (dua)  

Standar Kompetensi : 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

4.1 Menjelaskan 

hakekat 

kemerdekaan 

mengemukakan 

pendapat 

 Pengertian 

kemerdekaan 

mengeluarkan 

pendapat 

 

 Perundang-

undangan yang 

mengatur 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat 

 Bentuk-bentuk 

menyampaikan 

pendapat dimuka 

umum 

 Tata cara 

mengemukakan 

Membaca, 

menelaah dan 

mendiskusikan, 

tentang pengertian 

dan perudang-

ndangan yang 

mengatur 

kebebasan 

mengeluaarkan 

pendapat. 

 

Mengamati, 

menelaah dan 

mendiskusikan  

bentuk-bentuk 

menyampaikan 

pendapat dimuka 

umum dan tata cara 

 Menjelaskan 

pengertian 

kemerdekaan 

mengeluarkan 

pendapat 

 Menyebutkan 

perundang-undangan 

yang mengatur 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat 

 

 Menjelaskan bentuk-

bentuk 

menyampaikan 

pendapat dimuka 

umum 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes lisan 

 Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar 

Kemerdekaan 

mengemukakan 

pendapat mengandung 

arti bahwa setiap orang 

berhak unttuk .... 

a. bebas berserikat dan 

berkumpul 

b. mengikuti pertemuan 

atau rapat 

c.berbicara sesuai 

dengan  hati    

nuraninya 

d.mengemukakan 

perasaan atau   

pikirannya 

 

Sebutkan perundang-

8 x 40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku 

Paket, 

Buku 

Pengayaan, 

UUD 1945 

pasca 

perubahan, 

Media 

massa 

UU Parpol 

Tokoh 

masyarakat 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

pendapat secara 

baik dan benar 

 

 

 Akibat pem batasan 

kemerdekaan 

mengemukakan 

pendapat 

 

 Konsekuensi 

kebebasan 

mengemukakan 

pendapat tanpa 

batas  

mengemukakan 

pendapat secara 

baik dan benar 

 

Mendiskusikan, ten 

tang akibat 

pembatasan,   

kemerdekaan 

mengeluarkan 

pendapat.  

 

Mendiskusikan  

konsekwensi 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat tanpa 

batas. 

 

 Menjelaskan tata 

cara mengemukakan 

pendapat secara baik 

dan benar 

 Mengkaji akibat 

pem batasan 

kemerdekaan 

mengemukakan 

pendapat 

 

 Mendeskripsikan 

konsekuensi 

kebebasan 

mengemukakan 

pendapat tanpa batas  

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

pertanyaan 

 

 

 

 Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

undangan yang 

mengatur kemerdekaan 

berpendapat! 

 

Bentuk-bentuk 

penyampaian pendapat 

dimuka umum adalah 

…. 

a. unjuk rasa ,pawai, 

diskusi, rapat umum  

b. pawai, unjuk rasa, 

rapat umum , 

mimbar bebas 

c. dialog, demontrasi, 

pawai , rapat  

d. ceramah, dialog, 

unjuk rasa, pawai. 

 

Salah satu cara 

seseorang dalam 

mengeluarkan pendapat 

adalah dengan 

berserikat yaitu…. 

a. bersama-sama 

mengememukakan 

sesuatu melalui 

organisasi 

b. mengemukakan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

terbatas 

 

 

 

 

Uraian 

terbatas 

 

pendapat  

berkumpul dalam 

suatu tempat 

c. menyaipaikan 

pendapat melauli 

sebuah perwakilan  

d. berkumpul bersama 

dalam acara 

mimbar bebas. 

 

Jelaskan tiga akibat jika 

kebebasan  

mengemukakan 

pendapat  dilakukan 

pembatasan-

pembatasan?  

 

Jelaskan  tiga 

konsekwensinya jika 

dalam  mengemu kakan 

pendapat  tanpa 

dilakukan pembatasan-

pembatasan? 

Karakter Building Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

Tekun ( diligence ) 

Rasa Hormat dan Perhatiam ( Respect ) 

Kewarganegaraan ( citizenship ) 

Tanggung Jawab ( Responsibility ) 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

4.2  Menguraikan 

pentingnya 

kemerdekaan 

mengemu kakan 

pendapat secara 

bebas dan 

bertanggung 

jawab 

 

 Alasan  

mengemukakan 

pendapat harus 

dilandasi kebebasan 

yang bertang 

gung jawab 

 

 Menjelaskan tujuan 

pengaturan 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat dimuka 

umum 

 

Tata cara 

mengemukakan 

pendapat secara 

bebas dan 

bertanggung jawab 

 

 Tatata cara 

mengeluarkan 

pendapat dimuka 

umum  

 

 Mendiskusikan  

alasan  

mengemukakan 

pendapat harus 

dilandasi 

kebebasan yang 

bertanggung jawab 

dan 

  tujuan pengaturan 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat dimuka 

umum 

 

 

 Membaca dan 

menelaah tata cara 

mengemukakan 

pendapat secara 

bebas dan 

bertanggung jawab 

 

Tata cara 

meMenelaah, 

Mengamati  

tngeluarkan 

pendapat di muka 

umum 

 Menjelaskan alasan  

mengemukakan 

pendapat harus 

dilandasi kebebasan 

yang bertanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan tujuan 

pengaturan 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat dimuka 

umum 

 

 Menjelaskan  tata 

cara mengemukakan 

pendapat secara 

bebas dan 

bertanggung jawab 

 Menjelaskan tata 

Tes 

Tertulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

Tertulis  

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

Pernyataan: 

1. menjaga keutuhan, 

persatuan  dan 

kesatuan bangsa 

2. menjaga keamanan 

dan ketertiban 

3. menjaga kepen 

tingan kelom 

pok/etnis tertentu 

4. menghormati hak 

dan kebebasan orang 

lain 

Ppentingnya 

mengemukakan 

pendapat dilandasi 

kebebasan yang 

bertanggung jawab 

adalah ....  

a. 1, 2 dan 3       

c.  1, 3 dan 4 

b. 1, 2 dan  4       

d.  2, 3 dan 4 

  

Pernyataan : 

1. meningkatkan 

kesejehteraan  

2. mewujudkan 

4 x 40’ 

 

Buku 

Paket, 

Buku 

Pengayaan, 

UUD 1945 

pasca 

perubahan, 

Media 

massa 

UU Parpol 

Tokoh 

masyarakat 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

 cara mengeluarkan 

pendapat dimuka 

umum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

kebebasan yang  

    bertanggungjawab 

3. mewujudkan 

perlindungan hukum 

4. mewujudkan iklim 

yang kondusif 

Dari pernyataan diatas 

yang termasuk tujuan 

pengaturan 

kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat 

ditunjukkan nomor… 

a. 1,  2 dan 3  

c.1, 3 dan 4 

b. 1,  2 dan 4  

d.2, 3 dan 4  

 

Dalam menyampaikan 

pendapat yang perlu 

ditonjolkan adalah  

etika antara lain …. 

a. kemampuan untuk 

berbicara 

b. gagasan dan ide 

yang cemerlang 

c. semangat untuk 

mempengaruhi 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

orang lain 

d. berbicara sopan dan 

santun 

 

Tata cara penyampaian 

pendapat di muka 

umum antara lain 

selambat-lambatnya 3 x 

24 jam sebelum 

pelaksanaan sudah 

memberitahukan 

kepada …. 

a. Polri setempat 

secara tertulis 

b. TNI yang bertugas 

di wilayahnya 

c. Aparat pemerintah 

secara resmi 

d. Kejaksaan Negeri 

setempat 

Karakter Building Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

Tekun ( Diligence ) 

Berani ( Courage ) 

Rasa Hormat dan Perhatiam ( Respect ) 

Tanggung Jawab ( Responsibility ) 

4.3Mengaktualisasik

an kemerdekaan 

mengemuka kan 

 Sikap positif 

terhadap 

penggunaan hak 

 Mengamati,  

mensimulasikan, 

dan  mempraktekan 

 Menunjukkan sikap 

positif terhadap 

penggunaan hak 

Penilaian 

diri 

 

Quesioner 

 

Petunjuk! 

Berilah tanda cek (V) 

pada kolom yang sesuai 

4 x 40’ Buku 

Paket, 

Buku 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

pendapat secara 

bebas dan 

bertanggung 

jawab 

mengeluarkan 

pendapat secara 

bebas dan 

bertanggungjawab  

 

 Kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat 

dilingkungan 

sekolah, 

masyarakat secara 

bertanggungjawab 

 

Kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat 

dilingkungan 

sekolah, 

masyarakat secara 

bertanggungjawab 

 

mengeluarkan 

pendapat secara 

bebas dan 

bertanggungjawab  

  

 Menerapkan 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat 

dilingkungan 

sekolah, masyarakat  

secara 

bertanggungjawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan pendapat 

kalian! 

 

N

O 

 

PE

R

N

Y

A

T

A

A

N 

 

S

S 

 

S 

 

N 

 

T

S 

 

S

T

S 

1 Ba

gi 

kel

om

po

k 

ya

ng 

ak

an 

ber 

de

mo 

dia

hr

us 

ka

     

Pengayaan, 

UUD 1945 

pasca 

perubahan, 

Media 

massa 

UU Parpol 

Tokoh 

masyarakat 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

me

mi

nta 

izi

n 

ter

leb

ih 

da

hul

u 

2 Da

la

mb

erd

em

o 

har

us 

jel

as 

sia 

ya

ng 

me

nja

di 

pa

pi
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mp

ina

n, 

ber

ap

a 

ju

ml

ah 

pe

ser

ta 

da

n 

ap

a 

ya

ng 

ak

an 

dis

am

pai

ka

n 

ny

a 

3 Ha

ri 

Mi
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ng

gu 

ti 

da

k 

bol

eh 

me

la 

ku

ka

n 

de

mo 

4 M

em

ba

kar 

pot

o 

pre

sid

en, 

da

n  

la

mb

an

g 

ne
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gar

a 

dal

am 

ber

de

mo 

me

ru 

pa

ka

n 

tin

da

ka

n 

pid

an

a 

5 Be

rde

mo 

ya

ng 

dis

ert

ai 

pe

ng 

rus
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar 

penilaian 

antar teman/ 

penilaian diri 

ak

an 

fas

ili 

tas 

um

um 

me

ru

pa

ka

n 

tin

da

ka

n 

anr

kis 

Keterangan: 

SS= Sangat Setuju  

   ( bobot skor 5 kalau 

pernyataan positi dan 

1 kalau negatif ) 

S = Setuju ( skor 4 

kalau pernyataan 

positif dan 1 kalau 

negatif ) 

N = Tidak 

Berpendapat/Netral       
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

( skor 3 ) 

TS = Tidak Setuju         

(   bobot skor 2 kalau 

pernyataan positif 

dan 4 kalau negatif ) 

STS  = Sangat Tidak 

Setuju ( bobot skor 5 

kalau pernyataan 

positif dan 1 kalau 

negatif ) 

 

Penialain perilaku 

melalui pengamatan      

( Instrumen terlampir ).  

 

Karakter Building Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

Tekun ( Diligence ) 

Berani ( Courage ) 

Peduli ( Caring ) 

Jujur ( fairnes ) 

Rasa Hormat dan Perhatiam ( Respect ) 

Tanggung Jawab ( Responsibility ) 
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Lampiran 6 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Nama Sekolah  : SMP N 04 Randudongkal 

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Kelas/semester : VII / 2 

Jenis Soal  : Tes Objektif (Pilihan Ganda) 

Kompetensi Inti : 4 Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat 
Kompetensi Dasar : 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

N

O. 

Kemampuan 

 
 

Pokok Bahasan 

Kognitif 

Jumlah 

∑ 

∑ Total 
Ingatan Pemahaman Penerapan Analisis Sintesis Evaluasi M SD SL 

1. 
Landasan hukum kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 
1 11  25  38 4 

3, 4, 8, 

18, 19, 
20, 21, 

22, 25, 

26 32, 
33, 36, 

38  

7, 9, 10, 

14, 16, 

17, 27, 
28, 19, 

30, 31, 

35, 37, 39 

1, 2, 5, 6, 
11, 12, 

13, 15, 

23, 24, 
34, 40 

40 

2. 

Pentingnya kemerdekaan 

mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab 

3  8, 21, 33 13 7, 24, 26, 28 34 36, 39 12 

3. 

Asas-asas kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

 

6  20    2 

4 
Tujuan mengemukakan pendapat 

di muka umum 
   16 22, 27  35  4 

5 

Hak dan kewajiban warga negara 

dalam mengemukakan pendapat 

di muka umum 

15 9 
4, 14,  17, 

18, 19 
 30, 31, 32 40, 11 

6 
Bentuk-bentuk menyampaikan 

pendapat di muka umum 
2, 5 10  23 12, 29,  37 7 

Jumlah 6 6 8 8 6 6 40 14 14 12 
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Lampiran 7 

SOAL UJI COBA 

MATA PELAJARAN PKn 

MATERI POKOK KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT 

PILIHAN GANDA 

Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada jawaban yang benar. 

1. kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi 

manusia, yang diatur dalam .... 

a. Pasal 28 B UUD 1945  c. Pasal 28 D UUD 1945 

b. Pasal 28 C UUD 1945  d. Pasal 28 E UUD 1945 

2. Agar tuntutannya diperhatikan orang banyak dan pemerintah, seseorang 

mengemukakan pendapatnya dengan mengirimkan surat kabar. Cara tersebut 

termasuk cara mengemukakan pendapat dengan .... 

a. Pengungkapan lisan   c. Pengungkapan cara lain 

b. Pengungkapan tulisan   d. Pengungkapan artikel 

3. Kemerdekaan mengungapkan secara bebas dan bertanggung jawab adalah .... 

a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan tetap menjaga ketertiban 

masyarakat 

b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan mengutamakan 

kepentingan perorangan 

c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan memajukan kepentingan 

kelompok 

d. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan mengutamakan 

kepentingan pemerintah 

4. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap kemerdekaan warga 

negara dalam menyampaikan pendapat, kecuali .... 
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a. Melindungi hak asasi manusia  c. Menghargai prinsip 

praduga tak bersalah 

b. Menghargai asas legalitas   d. Menghormati hak dan kebebasan 

orang lain 

5. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum adalah …. 

e. Unjuk rasa ,pawai, diskusi, rapat umum  

f. Pawai, unjuk rasa, rapat umum , mimbar bebas 

g. Dialog, demontrasi, pawai , rapat  

h. Ceramah, dialog, unjuk rasa, pawai. 

6. Kemerdekaan mengemukakan pendapat mengandung arti bahwa setiap orang 

berhak untuk .... 

a. Bebas dan tanggung jawab 

b. Mengikuti pertemuan atau rapat 

c. Berbicara sesuai dengan hati nuraninya 

d. Mengemukakan perasaan atau pikirannya 

7. Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab dilanggar oleh masyarakat, maka dimungkinkan akan 

terjadi .... 

a. Masyarakat hidup tentram 

b. Konflik kepentingan dalam masyarakat 

c. Keadaan masyarakat yang berkeadilan 

d. Terjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa 

8. Kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti mengeluarkan pendapat 

secara .... 

a. Bebas dan bertanggung jawab  c. Bebas dan tanpa batas 

b. Tanpa pertanggung jawaban  d. Bebas dan sekehendaknya sendiri 

9. Dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, setiap warga negara 

berkewajiban untuk .... 

a. Menghormati kebebasan orang lain 

b. Menolak pendapat orang lain 

c. Mengganggu ketertiban umum 
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d. Tidak perlu berpendapat bila tidak perlu 

10. Penyampaian pendapat secara tertulis antara lain .... 

a. Pidato, dialog, diskusi dan musyawarah 

b. Gambar, diskusi dan musyawarah 

c. Gambar, pamflet, poster dan brosur 

d. Selebaran, spanduk, dialog, dan pidato 

11. Memaksakan pendapat dalam suatu rapat bertentangan dengan pancasila 

khususnya sila ke .... 

a. Kedua     c. Keempat 

b. Ketiga     d. Kelima  

12. Setiap orang boleh mengajukan usul dan kritik dengan mengingat .... 

a. Keutuhan dan keselamatan bangsa 

b. Kepentingan golongan  

c. Keberanian pribadi 

d. Kehendak penguasa 

13. Ahmad akan menyampaikan pendapat di muka umum antara lain selambat-

lambatnya 3x24 jam sebelum pelaksanaan, tindakan Ahmad sebelum 

menyampaikan pendapat harus memberitahukan kepada .... 

a. Polri setempat secara tertulis  c. Aparat pemerintah secara resmi 

b. TNI yang bertugas di wilayahnya d. Organisasi di atasnya secara 

tertulis 

14. Sikap terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab dapat diwujudkan dengan cara.... 

a. Tidak mengganggu jalannya dan kelancaran menyampaikan pendapat 

b. Membuat ricuh jalannya penyampaian pendapat 

c. Mengganggu jalannya penyampaian pendapat 

d. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain 

15. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, 

antara lain .... 

a. Melindungi hak asasi manusia 
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b. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah 

c. Menyelenggrakan pengamanan 

d. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan 

16. Wujud kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab 

adalah dengan cara .... 

a. Mendatangi gedung DPR dan mengemukakan pendapatnya 

b. Duduk di atap mobil pawai 

c. Berdemo sambil membakar ban di tengah jalan 

d. Berteriak-teriak di jalan 

17. Sinta mengikuti rapat oragnisasi di sekolahnya, kemudian ada orang lain 

mengemukakan pendapatnya dalam rapat dan Sinta memberikan kesempatan 

kepada temannya untuk mengemukakan pendapatnya, maka tindakan Sinta 

termasuk .... 

a. Menghargai kewajiban orang lain  c. Memperpanjang waktu 

pelaksanaan rapat 

b. Menghormati kebutuhan orang lain  d. Demokratis dengan 

menghargai orang lain  

18. Dalam kehidupan bermasyarakat kebebasan mengemukakan pendapat harus 

disertai dengan sikap .... 

a. Hati-hati     c. Rendah diri 

b. Tanggung jawab    d. Keras dan menuntut hak 

19. Kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat harus dapat 

dipertanggung jawabkan, hal ini berarti bahwa pelaksanaanya.... 

a. Tidak boleh dilakukan dengan demonstrasi 

b. Tidak boleh melanggar norma dan kepentingan umum 

c. Harus mendapat izin dari pemerintah setempat 

d. Tidak boleh disertai dengan kritikan kepada pemerintah 

20. Apabila menyampaikan pendapat kita harus memperhatikan etika kesopanan 

dan norma hukum yang berlaku. Hal ini menunjukan bahwa kita 

melaksanakan asas .... 

a. keseimbangan hak dan kewajiban   c. Kepastian hukum 
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b. musyawarah mufakat    d. Proporsionalitas  

21. kemerdekaan mengemukakan pendapat mengandung arti bahwa setiap orang 

berhak untuk .... 

a. Bebas dan bertanggung jawab 

b. Mengikuti pertemuan atau rapat 

c. Berbicara sesuai dengan  hati    nuraninya 

d. Mengemukakan perasaan atau   pikirannya 

22. Sikap yang paling bijak ketika menghadapi teman yang berbeda pendapat 

adalah .... 

a. Tetap memaksakan kehandak   c. Menerima dengan lapang 

dada 

b. Meninggalkan karena berbeda   d. Menghasutnya agar 

sependapat 

a. Diatur oleh undang-undang   d. Diatur oleh pengadilan 

23. Demonstrasi, rapat umum dan memasang spanduk adalah salah satu wujud 

dari kegiatan mengemukakan pendapat. Hal ini boleh dilakukan asalkan 

sesuai dengan .... 

a. Kebutuhan masyarakat    

b. Koridor umum 

c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

d. Batas-batas HAM 

24. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

tanggung jawab adalah .... 

a. Melahirkan suasana tidak tertib 

b. Adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara maupun aparat 

c. Melanggar hak dan kebebasan orang lain 

d. Merusak kerukunan dan persatuan bangsa 

25. Dengan adanya jaminan dan pengaturan menyampaikan pendapat oleh 

pemerintah diharapkan agar .... 

a. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan saran 

baik lisan maupun tulisan 
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b. Pemerintah dapat leluasa untuk mengawasi warga negaranya 

c. Aparat keamanan dengan mudan untuk menangkapi pengunjuk rasa 

d. Masyarakat hidup tertib tanpa harus mengemukakan pendapat 

26. Apabila kita mengemukakan pendapat dalam suatu musyawarah dengan tidak 

memperhatikan etika kesopanan, maka .... 

a. Orang lain akan tersinggung dan merasa terganggu 

b. Kita akan disegani oleh peserta musyawarah 

c. Tidak akan ada keputusan dalam musyawarah tersebut 

d. Musyawarah tersebut dapat diundur waktunya 

27. Sikap adil dan dan bijaksana dalam mengemukakan pendapat di muka umum 

harus dilakukan .... 

a. Apabila menguntungkan diri sendiri 

b. Apabila sesuai dengan kebutuhan kita 

c. Karena merupakan kewajiban sebagai warga negara 

d. Karena pemerintah mengaturnya dalam undang-undang 

28. Apabila di sekolah anda terjadi perbedaan pendapat dalam mengembangkan 

kegiatan OSIS, maka sikap yang sebaiknya dilakukan adalah .... 

a. Menggalang unjuk rasa agar yang berbeda pendapat menurutinya 

b. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat 

c. Membiarakannya karena tidak merugikan kita  

d. Ikut bergabung dengan kelompok teman yang banyak 

29. Ahmad merasa tidak setuju dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal 

kenaikan BBM. Untuk itu Ahmad menuliskan ketidaksetujuannya  tersebut 

yang disertai dengan alasannya, selanjutnya Ahmad mengirimkan tulisan 

tersebut ke surat kabar setempat. Tindakan Ahmad tersebut merupakan 

contoh mengeluarkan pendapat secara .... 

a. Lisan      c. Tulisan 

b. Unjuk rasa     d. Mimbar bebas 

30. Pendapat seseorang dapat diungkapkan melalui cara-cara yang baik, yaitu .... 

a. Berdemonstrasi tanpa seizin aparat keamanan 
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b. Melakukan mimbar bebas dan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya 

hingga memacetkan jalan raya 

c. Menuliskan opini di surat kabar dan menggelar pertunjukan seni 

d. Melakukan aksi mogok makan berhari-hari tanpa memedulikan 

kesehatannya 

31. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat 

adalah .... 

a. Menjaga hak pribadi 

b. Menjaga keutuhan kelompok 

c. Menghormati aturan yang berlaku 

d. Menghormati pimpinan kelompoknya 

32. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

antara lain .... 

a. Melindungi hak asasi manusia 

b. Menghargai prinsip praduga tak bersalah 

c. Menyelenggarakan keamanan 

d. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa  

33. Dampak positif kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah .... 

a. Meningkatkan demokratisasi dalam kehidupan sehari-hari 

b. Adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, pikiran dan gagasan  

c. Banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi  

d. Rakyat takut mengemukakan pendapat 

34. Setiap siswa telah menggunakan hak kebebasan mengeluarkan mengeluarkan 

pendapatnya, yaitu .... 

a. Bertanya atau menjawab pertanyaan guru 

b. Membuat karangan dalam pelajaran bahasa Indonesia 

c. Mengikuti diskusi dalam musyawarah kelas 

d. Membaca dan merangkum buku mata pelajaran 

35. Doni ikut serta sebagai peserta penyampaian pendapat di muka umum benda 

yang tidak dibenarkan dibawa oleh Doni adalah .... 
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a. Poster atau tulisan yang kurang menarik simpati orang lain 

b. Benda-benda yang mewah dan harganya terlalu mahal  

c. Benda yang dapat membahayakan keselamatan orang lain 

d. Kendaraan yang terlalu banyak untuk kepentingan pawai 

36. Berikut ini maksud dari kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas 

dan bertanggung jawab, kecuali.... 

a. Mewujudkan iklim yang kondusif 

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten 

c. Kebebasan yang bertanggung jawab 

d. Menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat 

37. Kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum yang dihadiri oleh orang 

banyak dengan tema tertentu disebut .... 

a. Mimbar bebas     c. Pawai  

b. Rapat umum     d. Pidato  

38. Dibawah ini asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan 

pendapat dimuka umum menurut pasal 3 UU No.9 tahun1998, kecuali .... 

a. Asas musyawarah dan mufakat   c. Asas legalitas  

b. Asas manfaat     d. Asas proporsionalitas 

39. Dibawah ini pentingnya mengemukakan pendapat dilandasi kebebasan yang 

bertanggung jawab, kecuali .... 

a. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa 

b. Menjaga keamanan dan ketertiban 

c. Menjaga kepentingan kelompok/etnis 

d. Menghormati hak dan kebebasan orang 

 

40. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, yang termasuk kebebasan 

berpendapat dibawah ini, kecuali .... 

a. Bersedia mendengarkan pendapat orang lain 

b. Wajib hadir dalam setiap pertemuan 

c. Mengemukakan pendapatnya secara bebas dan tanggung jawab 

d. Meninggalkan rapat karena pendapatnya ditolak 
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Lampiran 8 

Uji Validitas, Tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal 
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Lampiran 9 

Output hasil uji Reabilitas tes uji coba 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,871 32 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_1 20,26 39,413 ,285 ,870 

item_2 19,79 39,017 ,387 ,868 

item_3 19,82 38,877 ,395 ,867 

item_4 20,26 39,049 ,350 ,868 

item_5 20,29 39,123 ,350 ,868 

item_6 19,88 38,652 ,408 ,867 

item_7 19,74 38,867 ,470 ,866 

item_8 19,85 38,735 ,406 ,867 

item_9 20,03 39,060 ,311 ,870 

item_10 20,38 39,698 ,295 ,869 

item_11 19,88 39,258 ,303 ,870 

item_12 20,32 39,316 ,330 ,869 

item_13 19,88 38,107 ,504 ,865 

item_14 19,88 38,955 ,355 ,868 

item_15 19,76 37,761 ,665 ,862 

item_16 19,71 39,850 ,287 ,870 

item_17 19,76 39,216 ,370 ,868 

item_18 19,74 39,170 ,406 ,867 

item_19 19,82 38,938 ,384 ,868 

item_20 19,82 39,059 ,362 ,868 

item_21 19,85 36,978 ,728 ,859 

item_22 19,94 38,663 ,388 ,868 

item_23 19,88 39,016 ,344 ,869 

item_24 19,88 38,046 ,514 ,864 

item_25 20,00 38,909 ,337 ,869 
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item_26 19,71 39,668 ,328 ,869 

item_27 19,82 39,301 ,317 ,869 

item_28 19,97 38,878 ,346 ,869 

item_29 19,76 39,216 ,370 ,868 

item_30 19,88 38,834 ,376 ,868 

item_31 19,79 38,896 ,410 ,867 

item_32 19,91 38,447 ,433 ,866 
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Lampiran 10 

KISI-KISI SOAL PRETES DAN POSTES 

Nama Sekolah  : SMP N 04 Randudongkal 

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Kelas/semester : VII / 2 

Jenis Soal  : Tes Objektif (Pilihan Ganda) 

Kompetensi Inti : 4 Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat 

Kompetensi Dasar : 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

NO

. 

Kemampuan 

 

Pokok Bahasan 

Kognitif 

Jumlah 

∑ 

∑ Total 
Ingatan Pemahaman Penerapan Analisis Sintesis Evaluasi M SD SL 

1. Landasan hukum 

kemerdekaan mengemukakan 

pendapat 

 22  14 26 19 2 

8 14 8 
30 

2. Pentingnya kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

secara bebas dan bertanggung 

jawab 

2 6 24 5  20 4 

3. Asas-asas kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

 

4 21   30 27,29 1 

4 Tujuan mengemukakan 

pendapat di muka umum 
23  12 15  18 3 

5 Hak dan kewajiban warga 

101egara dalam 

mengemukakan pendapat di 

muka umum 

11 7 10, 13  16, 17  6 

6 Bentuk-bentuk 

menyampaikan pendapat di 

muka umum 

1, 3  8  25 9 28 4 

Jumlah 6 5 4 4 5 6 30 8 14 8 
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Lampiran 11 

SOAL PRETES DAN POSTES 

PILIHAN GANDA 

Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada jawaban yang benar. 

1. Agar tuntutannya diperhatikan orang banyak dan pemerintah, seseorang 

mengemukakan pendapatnya dengan mengirimkan surat kabar. Cara tersebut 

termasuk cara mengemukakan pendapat dengan .... 

a. Pengungkapan lisan   c. Pengungkapan cara lain 

b. Pengungkapan tulisan   d. Pengungkapan artikel 

2. Kemerdekaan mengungapkan secara bebas dan bertanggung jawab adalah .... 

a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan tetap menjaga ketertiban 

masyarakat 

b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan mengutamakan 

kepentingan perorangan 

c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan memajukan kepentingan 

kelompok 

d. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan mengutamakan 

kepentingan pemerintah 

3. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, 

antara lain .... 

a. Melindungi hak asasi manusia 

b. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah 

c. Menyelenggrakan pengamanan 

d. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan 

4. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum adalah …. 

a. Unjuk rasa ,pawai, diskusi, rapat umum  

b. Pawai, unjuk rasa, rapat umum , mimbar bebas 
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c. Dialog, demontrasi, pawai , rapat  

d. Ceramah, dialog, unjuk rasa, pawai. 

5. Kemerdekaan mengemukakan pendapat mengandung arti bahwa setiap orang 

berhak untuk .... 

a. Bebas dan bertanggung jawab 

b. Mengikuti pertemuan atau rapat 

c. Berbicara sesuai dengan  hati    nuraninya 

d. Mengemukakan perasaan atau   pikirannya 

6. Kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti mengeluarkan pendapat secara 

.... 

a. Bebas dan bertanggung jawab  c. Bebas dan tanpa batas 

b. Tanpa pertanggung jawaban  d. Bebas dan sekehendaknya sendiri 

7. Dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, setiap warga negara 

berkewajiban untuk .... 

a. Menghormati kebebasan orang lain 

b. Menolak pendapat orang lain 

c. Mengganggu ketertiban umum 

d. Tidak perlu berpendapat bila tidak perlu 

8. Penyampaian pendapat secara tertulis antara lain .... 

a. Pidato, dialog, diskusi dan musyawarah 

b. Gambar, diskusi dan musyawarah 

c. Gambar, pamflet, poster dan brosur 

d. Selebaran, spanduk, dialog, dan pidato 

9. Sikap terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab dapat diwujudkan dengan cara.... 

a. Tidak mengganggu jalannya dan kelancaran menyampaikan pendapat 

b. Membuat ricuh jalannya penyampaian pendapat 

c. Mengganggu jalannya penyampaian pendapat 

d. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain 

10. Wujud kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab 

adalah dengan cara .... 
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a. Mendatangi gedung DPR dan mengemukakan pendapatnya 

b. Duduk di atap mobil pawai 

c. Berdemo sambil membakar ban di tengah jalan 

d. Berteriak-teriak di jalan 

11. Sinta mengikuti rapat oragnisasi di sekolahnya, kemudian ada orang lain 

mengemukakan pendapatnya dalam rapat dan Sinta memberikan kesempatan 

kepada temannya untuk mengemukakan pendapatnya, maka tindakan Sinta 

termasuk .... 

a. Menghargai kewajiban orang lain 

b. Menghormati kebutuhan orang lain 

c. Memperpanjang waktu pelaksanaan rapat 

d. Demokratis dengan menghargai orang lain  

12. Dalam kehidupan bermasyarakat kebebasan mengemukakan pendapat harus 

disertai dengan sikap .... 

a. Hati-hati     c. Rendah diri 

b. Tanggung jawab    d. Keras dan menuntut hak 

13. Kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat harus dapat 

dipertanggung jawabkan, hal ini berarti bahwa pelaksanaanya.... 

a. Tidak boleh dilakukan dengan demonstrasi 

b. Tidak boleh melanggar norma dan kepentingan umum 

c. Harus mendapat izin dari pemerintah setempat 

d. Tidak boleh disertai dengan kritikan kepada pemerintah 

14. Apabila menyampaikan pendapat kita harus memperhatikan etika kesopanan 

dan norma hukum yang berlaku. Hal ini menunjukan bahwa kita 

melaksanakan asas .... 

a. keseimbangan hak dan kewajiban   c. Kepastian hokum 

b. musyawarah mufakat    d. Proporsionalitas  

15. Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung 

jawab dilanggar oleh masyarakat, maka dimungkinkan akan terjadi .... 

a. Masyarakat hidup tentram 

b. Konflik kepentingan dalam masyarakat 
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c. Keadaan masyarakat yang berkeadilan 

d. Terjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa 

16. Sikap yang paling bijak ketika menghadapi teman yang berbeda pendapat 

adalah .... 

a. Tetap memaksakan kehandak 

b. Meninggalkan karena berbeda pendapat 

c. Menerima dengan lapang dada 

d. Menghasutnya agar sependapat 

17. Dengan adanya jaminan dan pengaturan menyampaikan pendapat oleh 

pemerintah diharapkan agar .... 

a. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan saran 

baik lisan maupun tulisan 

b. Pemerintah dapat leluasa untuk mengawasi warga negaranya 

c. Aparat keamanan dengan mudan untuk menangkapi pengunjuk rasa 

d. Masyarakat hidup tertib tanpa harus mengemukakan pendapat 

18. Apabila kita mengemukakan pendapat dalam suatu musyawarah dengan tidak 

memperhatikan etika kesopanan, maka .... 

a. Orang lain akan tersinggung dan merasa terganggu 

b. Kita akan disegani oleh peserta musyawarah 

c. Tidak akan ada keputusan dalam musyawarah tersebut 

d. Musyawarah tersebut dapat diundur waktunya 

19. Sikap adil dan dan bijaksana dalam mengemukakan pendapat di muka umum 

harus dilakukan .... 

a. Apabila menguntungkan diri sendiri 

b. Apabila sesuai dengan kebutuhan kita 

c. Karena merupakan kewajiban sebagai warga Negara 

d. Karena pemerintah mengaturnya dalam undang-undang 

20. Apabila di sekolah anda terjadi perbedaan pendapat dalam mengembangkan 

kegiatan OSIS, maka sikap yang sebaiknya dilakukan adalah .... 

a. Menggalang unjuk rasa agar yang berbeda pendapat menurutinya 

b. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat 
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c. Membiarakannya karena tidak merugikan kita  

d. Ikut bergabung dengan kelompok teman yang banyak 

21. Ahmad merasa tidak setuju dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal 

kenaikan BBM. Untuk itu Ahmad menuliskan ketidaksetujuannya  tersebut 

yang disertai dengan alasannya, selanjutnya Ahmad mengirimkan tulisan 

tersebut ke surat kabar setempat. Tindakan Ahmad tersebut merupakan contoh 

mengeluarkan pendapat secara .... 

a. Lisan      c. Tulisan 

b. Unjuk rasa     d. Mimbar bebas 

22. Pendapat seseorang dapat diungkapkan melalui cara-cara yang baik, yaitu .... 

a. Berdemonstrasi tanpa seizin aparat keamanan 

b. Melakukan mimbar bebas dan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya 

hingga memacetkan jalan raya 

c. Menuliskan opini di surat kabar dan menggelar pertunjukan seni 

d. Melakukan aksi mogok makan berhari-hari tanpa memedulikan 

kesehatannya 

23. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat 

adalah .... 

a. Menjaga hak pribadi 

b. Menjaga keutuhan kelompok 

c. Menghormati aturan yang berlaku 

d. Menghormati pimpinan kelompoknya 

24. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

antara lain .... 

a. Melindungi hak asasi manusia 

b. Menghargai prinsip praduga tak bersalah 

c. Menyelenggarakan keamanan 

d. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa  

25. Setiap orang boleh mengajukan usul dan kritik dengan mengingat .... 

a. Keutuhan dan keselamatan bangsa 
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b. Kepentingan golongan  

c. Keberanian pribadi 

d. Kehendak penguasa 

26. Doni ikut serta sebagai peserta penyampaian pendapat di muka umum benda 

yang tidak dibenarkan dibawa oleh Doni adalah .... 

a. Poster atau tulisan yang kurang menarik simpati orang lain 

b. Benda-benda yang mewah dan harganya terlalu mahal  

c. Benda yang dapat membahayakan keselamatan orang lain 

d. Kendaraan yang terlalu banyak untuk kepentingan pawai 

27. Berikut ini maksud dari kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas 

dan bertanggung jawab, kecuali.... 

a. Mewujudkan iklim yang kondusif 

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten 

c. Kebebasan yang bertanggung jawab 

d. Menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat 

28. Kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum yang dihadiri oleh orang 

banyak dengan tema tertentu disebut .... 

a. Mimbar bebas     c. Pawai  

b. Rapat umum     d. Pidato  

29. Dibawah ini asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan 

pendapat dimuka umum menurut pasal 3 UU No.9 tahun1998, kecuali .... 

a. Asas musyawarah dan mufakat  c. Asas legalitas  

b. Asas manfaat     d.Asas proporsionalitas 

30. Dibawah ini pentingnya mengemukakan pendapat dilandasi kebebasan yang 

bertanggung jawab, kecuali .... 

a. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa 

b. Menjaga keamanan dan ketertiban 

c. Menjaga kepentingan kelompok/etnis 

d. Menghormati hak dan kebebasan orang  
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Lampiran 12 

HASIL PRETES KELAS EKSPERIMEN 

NO NIS NAMA NILAI 

1 3199 AFRI AENUN RIZKI 80 

2 3200 AHMAD SOFYAN 60 

3 3201 AJI SASONGKO 85 

4 3202 ALIN NISA’IL MA’LUFAH 60 

5 3203 CITRA MAENINGRUM 70 

6 3205 DEN CAHYA 70 

7 3207 ERLANGGA NUROH SUBEHI 50 

8 3208 FITRIANINGSIH 75 

9 3210 IPUNG SURYANTO 50 

10 3211 ISDA IRMAWATI 75 

11 3213 MARWAN PRAYOTO 65 

12 3214 MUHAMMAD KHARIS NAWAWI 70 

13 3215 MUHAMMAD MISBAHUL ANAM 65 

14 3216 MUHAMMAD RIYAN ALHABIB 80 

15 3217 MUHAMMAD RIZKI 50 

16 3219 NUR ALI SAEFUDIN 65 

17 3220 NURUL SAFITROH 55 

18 3222 PUTRI MINHATUL MAULA 85 

19 3223 PUTRI SILVIA MULYANA 85 

20 3224 RESTU FIJAYANTO 85 

21 3225 RINI PRIHATINI 90 

22 3226 RIZKI AMELIA 60 

23 3227 SILVIA NUR FADILAH 75 

24 3228 SRI INTAN WAHYUNINGSIH 70 

25 3229 SYABILA DESTIARA PUTRI 75 

26 3230 TOLANI 70 

27 3231 WAHYU AJI WALUYO 60 

28 3232 WINDA OVIYANA 75 

29 3233 WIWIT LESTARI 75 

30 3234 YEKTI ANDINI 80 

31 3235 YENY RAHMAWATI 75 

32 3236 ZUHROTUN 75 
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Lampiran 13 

HASIL PRETES KELAS KONTROL 

NO NIS NAMA NILAI 

1 3161 ADE SUTRISNO 70 

2 3162 ADIT INDRA IRAWAN 70 

3 3163 AGUSTIAR SAMSUL MA’ARIF 70 

4 3165 ALDI ROFANDI 65 

5 3165 ANANDA FARIZKY 75 

6 3168 ATIK YUSNILA  85 

7 3169 CHANDRA LUCKY 65 

8 3170 DANU AJI WIDIANSYAH 65 

9 3171 DIDI PUJI UTOMO 70 

10 3172 DIMAS MUSLIHIN 75 

11 3173 DWEKI ARIYANTO 70 

12 3174 EDWIN TRI SAPUTRO 70 

13 3176 FARADILLA SELLA AGUSTIN 85 

14 3177 IKA NURHIKMAH 70 

15 3178 IKHLASUL AMAL 60 

16 3179 IKHSAL RAMADHAN 54 

17 3180 ILNESDA PUSPITA  70 

18 3181 INDRA PRASETYO 65 

19 3182 JORDY REZA SEPUNGKA 75 

20 3183 KHUSWATUN KHASANAH 65 

21 3184 MIMIN AMINAH 40 

22 3275 MUTIARA FAIZATUL AMALIA 75 

23 3186 RAGIL FADHOLI 75 

24 3188 SEPTI WIYARTI 75 

25 3189 SISKA WULAN ANDRIANI 85 

26 3190 SLAMET PRAYOGI 70 

27 3191 TAMI RATNASARI 75 

28 3193 TRI DIANA 80 

29 3194 UFI SALAMAH 70 

30 3195 USWATUH KHASANAH 20 

31 3196 WAHYU MAULANA  65 

32 3197 WIDIYANTI 85 

33 3198 YUDI PRASETYO 80 
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Lampiran 14 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA MATA PELAJARAN PKn 

MATERI KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT 

 

Nama Sekolah  : SMP N 04 Randudongkal 

Hari / Tanggal  :  

Jam    :  

 

No Aktivitas Siswa 
Skor 

Pengamatan 

A Siswa memperhatikan penyampaian materi pelajaran   

B Siswa mencatat materi pada saat guru menjelaskan   

C Siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran melalui 

diskusi kelompok 

 

D Siswa mempresentasikan hasil diskusi  

E Siswa dapat menjelaskan tentang materi yang 

disampaikan 

 

F Siswa bertanya pada saat penyampaian materi  

G Siswa semangat dan termotivasi saat pembelajaran 

berlangsung 

 

Jumlah Skor  

 

Penilaian Skor : 

Skor 1   : tidak baik 

Skor 2  : cukup baik  

Skor 3   : baik 

Skor 4   : sangat baik 

 

Perhitungan persentase : 

Persentase aktivitas siswa selama pembelajaran = 
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan   : SMP N 04 Randudongkal 

Mata Pelajaran  :Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester   : VII / 2 

TahunAjaran  :2014 / 2015 

Alokasi Waktu   : 2 x pertemuan (4 x 40 menit) 

 

A. StandarKompetensi 

4 Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab 

C. Indikator pencapaian kompetensi 

1. Menjelaskan dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

2. Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas 

dan bertanggung jawab. 

3. Menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Diharapkan siswa dapat: 

Pertemuan 1 

1. Menyebutkan pasal dalam UUD 1945 yang mengetur kemerdekaan 

mengemukakan pendapat. 

2. Menjelaskan isi pasal dalam UUD 1945 yang mengetur kemerdekaan 

mengemukakan pendapat. 

3. Menyebutkan undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan 

pendapat di muka umum. 

4. Menjelaskan pentingnya mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab. 

5. Menyebutkan 3 asas mengemukakan pendapat 

6. Menyebutkan tujuan pengaturan kemerdekaan mengemukakan pendapat di 

muka umum. 

7. Menuliskan hak dan kewajiban warga negara mengemukakan pendapat. 

8. Menyebutkan bentuk-bentuk mengemukakan pendapat dimuka umum 

9. Menyebutkan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. 

Pertemuan ke 2 

1. Membuat mind mapping secara kelompok dan mempresentasikan. 

E. Materi Pokok Pembelajaran 

Pertemuan 1 

1. Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat 
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2. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

3. Asas-asas kemerdekaan mengemukaakan pendapat 

4. Tujuan pengaturan mengemukakan pendapat di muka umum 

5. Hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka 

umum 

6. Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum 

7. Tata cara mengemukakan pendapat di muka umum. 

Pertemuan 2 

1. Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat 

2. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

3. Asas-asas kemerdekaan mengemukaakan pendapat 

4. Tujuan pengaturan mengemukakan pendapat di muka umum 

5. Hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka 

umum 

6. Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum 

7. Tata cara mengemukakan pendapat di muka umum. 

 

F. Metode pembelajaran 

Model pembelajaran Mind mapping 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 

ke- 

Kegiatan pembelajaran 

1 

Pendahuluan  

a. Kegiatan Pembelajaran dibuka dengan salam. 

b. Guru menyampaikan topik tentang “pentingnya 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara 

bebas di muka umum”. 

c. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

terkait materi tersebut. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai dalam pertemuan ini. 

e. Sebelum pelajaran dimulai guru melaksanakan Pre 

Test untuk mengukur kemampuan siswa. 

Kegiatan inti  

Eksplorasi 

a. Guru memberikan penjelasan materi tentang 

kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

b. Guru memperkenalkan pembelajaran menggunakan 

model Mind mapping. 

c. Guru mejelaskan pembelajaran menggunakan 

metode Mind mapping. 
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d. Guru memberikan memberikan motivasi saat 

pembelajaran berlangsung agar siswa  aktif 

bertanya pada saat pembelajaran berlangsung. 

Elaborasi 

a. Guru memberikan penjelasan alur pembuatan Mind 

mapping. 

b. Guru mengawasi aktivitas siswa dan menjawab 

pertanyaan apabila ada siswa yang menjawab. 

Konfirmasi  

a. Guru memberikan kuis tentang pembelajaran hari 

ini untuk merangsang otak agar siswa dapat 

mengingat kembali materi yang telah di ajarkan 

tadi.  

Penutup (10 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi 

motivasi peserta didik untuk lebih banyak mencari 

sumber informasi dari berbagai sumber. 

2 

Pendahuluan (10 menit) 

a. Kegiatan Pembelajaran dibuka dengan salam. 

b. Penjajagan kesiapan belajar siswa dengan 

memberikan pertanyaan lisan tentang materi yang 

sudah diajarkan. 

c. Mengingatkan materi yang di ajarkan pada 
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pertemuan lalu. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai dalam pertemuan ini. 

Kegiatan inti (30 menit) 

Eksplorasi 

a. Membagi kelas menjadi 8 kelompok 

b. Siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya 

kemudian guru membagikan kertas kosong untuk 

setiap kelomponya. 

c. Masing-masing kelompok membuat Mind mapping 

tentang materi kemerdekaan mengemukakan 

pendapat. 

d. Perwakilan kelompok maju kedepan dan 

menjelaskan hasil Mind mapping dan kelompok 

lain menanggapinya. 

Elaborasi 

a. Siswa bekerja sama, berdiskusi ketika mengerjakan 

dan ada yang mulai membuat alur untuk membuat 

Mind mapping. 

b. Setelah selesai diskusi masing-masing kelompok 

mempresentasikan mind mapping hasil karya 

kelompoknya. 
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Konfirmasi  

a. Pendidik mengevaluasi hasil presentasi 

b. Guru mengadakan post tes 

Penutup (10 menit) 

a. Pendidik dan peserta didik membuat kesimpulan 

atas materi yang telah dipelajari 

b. Membaca doa  

 

H. Sumber Belajar 

1. A.T Sugeng Priyatno, dkk (2008) PKn SMP kelas VII, Departemen 

Pendidikan Nasional 

2. UUD 1945 

3. UUD  No. 9 Tahun 1998 

4. SuratKabar, artikel, internet dan media elektronik lainnya. 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Penilaian presentasi dan nilai tugas 

2. Bentuk Instrumen : Soal Essay 
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KUIS 

PERTANYAAN 

1. Jelaskan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab! 

2. Jelaskan isi pasal 28 UUD 1945 dan pasal 28 E ayat (3) UUD 1945! 

3. Sebutkan asas-asas yang harus dipegang dalam mengemukakan pendapat di 

muka umum, minimal 3! 

KUNCI JAWABAN 

1. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang 

kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 

4 UU No. 9 Tahun 1998): 

a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai 

salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 

1945; 

b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan 

berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; 

c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya 
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partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan 

tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; 

d. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan 

perorangan atau kelompok. 

2. Isi pasal 28 ialah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul 

dan mengeluarkan pendapat. 

3. Asas yang harus dipegang dalam mengemukakan pendapat secara bebas di 

muka umum 

a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

b. Asas musyawarah dan mufakat, 

c. asas kepastian hukum dan keadilan, 

d. asas proporsionalitas, dan 

e. asas manfaat. 
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Lampiran 16 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan  : SMP N 04 Randudongkal 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan 

Kelas/Semester  : VII / 2 

TahunAjaran  :2014 / 2015 

Alokasi Waktu  : 2 x pertemuan (4 x 40 menit) 

 

A. StandarKompetensi 

4 Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab 

C. Indikator pencapaian kompetensi 

1. Menjelaskan dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

2. Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas 

dan bertanggung jawab. 

3. Menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Diharapkan siswa dapat: 

Pertemuan 1 

1. Menyebutkan pasal dalam UUD 1945 yang mengetur kemerdekaan 

mengemukakan pendapat. 

2. Menjelaskan isi pasal dalam UUD 1945 yang mengetur kemerdekaan 

mengemukakan pendapat. 

3. Menyebutkan undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan 

pendapat di muka umum. 

4. Menjelaskan pentingnya mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab. 

5. Menyebutkan 3 asas mengemukakan pendapat 

6. Menyebutkan tujuan pengaturan kemerdekaan mengemukakan pendapat di 

muka umum. 

7. Menuliskan hak dan kewajiban warga negara mengemukakan pendapat. 

Pertemuan ke 2 

1, Menyebutkan bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di muka umum. 

2, Menyebutkan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. 

E. Materi Pokok Pembelajaran 

Pertemuan 1 

1. Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat 

2. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 
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3. Asas-asas kemerdekaan mengemukaakan pendapat 

4. Tujuan pengaturan mengemukakan pendapat di muka umum 

5. Hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka 

umum 

Pertemuan ke 2 

1. Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum 

2. Tata cara mengemukakan pendapat di muka umum. 

F. Metode pembelajaran 

Model pembelajaran diskusi 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 

ke- 

Kegiatan pembelajaran 

1 

Pendahuluan (10 menit) 

f. Kegiatan Pembelajaran dibuka dengan salam. 

g. Guru menyampaikan topik tentang “pentingnya 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara 

bebas di muka umum”. 

h. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

terkait materi tersebut. 

i. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai dalam pertemuan ini. 

Sebelum pelajaran dimulai guru melaksanakan Pre 

Test untuk mengukur kemampuan siswa. 

Kegiatan inti (30 menit) 

Eksplorasi 

e. Guru memberikan penjelasan konsep tentang 

landasan hukum, asas-asas dan tujuan 
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menyampaikan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab. 

f. Guru mengelompokan siswa masing-masing terdiri 

dari 4-5 siswa. 

g. Siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya 

kemudian guru membagikan pertanyaan sesuai 

tema kemudian di diskusikan dengan kelompoknya. 

h. Perwakilan kelompok maju kedepan dan 

menjelaskan hasil diskusinya dan kelompok lain 

menanggapinya. 

Elaborasi 

c. Siswa bekerja sama, berdiskusi ketika 

mengerjakan. 

d. Guru mengawasi aktivitas siswa pada tiap 

kelompok sehingga apabila terjadi kesulitan dalam 

berdiskusi, guru dapat membimbing. 

e. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

Konfirmasi  

b. Guru membahas hasil presentasi dari masing-

masing kelompok 

c. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara 

individual. 

Penutup (10 menit) 

b. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil 

diskusi 

Guru melakukan refleksi motivasi peserta didik 

untuk lebih banyak mencari sumber informasi dari 

berbagai sumber. 

2 Pendahuluan (10 menit) 
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e. Kegiatan Pembelajaran dibuka dengan salam. 

f. Penjajagan kesiapan belajar siswa dengan 

memberikan pertanyaan lisan tentang materi yang 

sudah diajarkan. 

g. Mengingatkan materi yang di ajarkan pada 

pertemuan lalu. 

h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai dalam pertemuan ini. 

Kegiatan inti (30 menit) 

Eksplorasi 

e. Membagi kelas menjadi 8 kelompok 

f. Masing-masing kelompok menelaah dan 

mendiskusikan materi undang-undang No. 9 Tahun 

1998 untuk menemukan bentuk dan tata cara 

penyampaian pendapat di muka umum kemudian 

hasilnya ditulis di lembar kerja. 

Elaborasi 

c. Siswa bekerja sama, berdiskusi ketika 

mengerjakan. 

d. Setelah selesai diskusi masing-masing kelompok 

mempresentasikan bentuk-bentuk dan tata cara 

penyampaian pendapat di muka umum. 

Konfirmasi  

c. Pendidik mengevaluasi hasil presentasi 

d. Guru mengadakan post tes 

Penutup (10 menit) 

c. Pendidik dan peserta didik membuat kesimpulan 

atas materi yang telah dipelajari 

d. Membaca doa  
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H. Sumber Belajar 

1. A.T Sugeng Priyatno, dkk (2008) PKn SMP kelas VII, Departemen 

Pendidikan Nasional 

2. UUD 1945 

3. UUD  No. 9 Tahun 1998 

4. Surat Kabar, artikel, internet dan media elektronik lainnya. 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Penilaian presentasi dan nilai tugas 

2. Bentuk Instrumen : Soal Essay 
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KUIS 

PERTANYAAN 

1. Jelaskan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab! 

2. Jelaskan isi pasal 28 UUD 1945 dan pasal 28 E ayat (3) UUD 1945! 

3. Sebutkan asas-asas yang harus dipegang dalam mengemukakan pendapat di 

muka umum, minimal 3! 

KUNCI JAWABAN 

1. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang 

kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 

4 UU No. 9 Tahun 1998): 

a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung 

jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung 

jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan 

Pancasila dan UUD 1945; 

b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung 

jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang 

konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan 

menyampaikan pendapat; 

c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung 

jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi 
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berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai 

perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; 

d. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung 

jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan 

perorangan atau kelompok. 

2. Isi pasal 28 ialah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul 

dan mengeluarkan pendapat. 

3. Asas yang harus dipegang dalam mengemukakan pendapat secara bebas di 

muka umum 

a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

b. Asas musyawarah dan mufakat, 

c. asas kepastian hukum dan keadilan, 

d. asas proporsionalitas, dan 

e. asas manfaat. 
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Lampiran 17 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 1 

No Nama siswa 
A B C D E F G Jumlah 

Skor 
Nilai 

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

1 AFRI AENUN RIZKI     3       3         4     3   1           3       3   20 71,43 

2 AHMAD SOFYAN       4     3       3         4   2       2         3   21 75 

3 AJI SASONGKO       4     3       3         4               4       4 22 78,58 

4 ALIN NISA'IL MA'LUFAH     3     2           4     3     2       2         3   19 67,86 

5 CITRA MAENINGRUM       4     3       3       3     2       2         3   20 71,43 

6 DEN CAHYA     3       3       3     2       2       2         3   18 64,29 

7 ERLANGGA NUROH S     3       3     2       2       2       2         3   17 60,72 

8 FITRIANINGSIH       4       4     3       3       3       3       3   23 82,15 

9 IPUNG SURYANTO       4       4     3         4     3     2         3   23 82,15 

10 ISDA IRMAWATI     3       3       3         4     3     2         3   21 75 

11 MARWAN PRAYOTO       4     3       3       3       3       3       3   22 78,58 

12 MUHAMAD KHARIS N       4     3       3       3     2         3         4 22 78,58 

13 MUHAMAD M A     3       3       3       3     2       2           4 20 71,43 

14 MUHAMAD RIYAN AL H     3       3       3       3       3       3       3   21 75 

15 MUHAMAD RIZKI       4     3       3       3       3     2         3   21 75 

16 NUR ALI SAEFUDIN       4     3       3       3       3       3         4 23 82,15 

17 NURUL SAFITROH       4       4     3       3       3     2           4 23 82,15 

18 PUTRI MINKHATUL M       4       4       4     3       3       3       3   24 85,72 

19 PUTRI SILVIA M       4     3         4     3         4   2         3   23 82,15 
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20 RESTU FIJAYANTO       4       4     3       3       3     2         3   22 78,58 

21 RINI PRIHATINI       4       4       4     3       3     2           4 24 85,72 

22 RIZKI AMELIA     3         4     3       3     2       2         3   20 71,43 

23 SILVIA NUR F     3         4     3       3     2       2         3   20 71,43 

24 SRI INTAN W     3         4     3       3     2       2         3   20 71,43 

25 SYABILA DESTIARA P     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

26 TOLANI       4     3       3     2       2       2         3   19 67,86 

27 WAHYU AJI WALUYO       4     3       3     2       2       2         3   19 67,86 

28 WINDA OVIYANA     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

29 WIWIT LESTARI     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

30 YEKTI ANDINI       4       4       4     3       3     2           4 24 85,72 

31 YENI RAHMAWATI     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

32 ZUHROTUN     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

Jumlah  113 110 101 96 80 73 103 676 2414,4 

Rata-rata 3,53 3,43 3,15 3 2,5 2,28 3,21 21,125 75,45 

Persentase    75,45% 

Keterangan 

A :siswa memperhatikan penyampaian materi pelajaran 

B : siswa mencatat materipada saat guru menjelaskan 

C :siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai perintah guru 

D :siswa mendengarkan pada saat guru menjelaskan 

E :siswa dapat menjelaskan tentang materi yang disampaikan 

F : siswa bertanya pada saat guru menjelaskan 

G :siswa semangat dan termotivasi saat pembelajaran 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 2 

No Nama siswa 
A B C D E F G Jumlah 

Skor 
Nilai 

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

1 AFRI AENUN RIZKI     3         4       4     3     2         3       3   22 78,58 

2 AHMAD SOFYAN       4       4     3         4   2       2         3   22 78,58 

3 AJI SASONGKO       4     3       3         4               4       4 22 78,58 

4 

ALIN NISA'IL 

MA'LUFAH     3     2           4     3     2         3         4 21 75 

5 CITRA MAENINGRUM       4     3       3       3     2         3       3   21 75 

6 DEN CAHYA     3       3       3       3     2         3       3   20 71,43 

7 ERLANGGA NUROH S       4       4   2         3       3       3       3   22 78,58 

8 FITRIANINGSIH       4       4     3       3       3       3       3   23 82,15 

9 IPUNG SURYANTO       4       4     3         4     3     2         3   23 82,15 

10 ISDA IRMAWATI     3       3       3         4     3     2         3   21 75 

11 MARWAN PRAYOTO       4     3       3       3       3       3       3   22 78,58 

12 MUHAMAD KHARIS N       4     3       3       3     2         3         4 22 78,58 

13 MUHAMAD M A     3       3       3       3     2       2           4 20 71,43 

14 MUHAMAD RIYAN A     3       3       3       3       3       3       3   21 75 

15 MUHAMAD RIZKI       4     3       3       3       3     2         3   21 75 

16 NUR ALI SAEFUDIN       4     3       3         4     3       3         4 24 85,72 

17 NURUL SAFITROH       4       4     3       3       3     2           4 23 82,15 

18 PUTRI MINKHATUL M       4       4       4     3       3       3       3   24 85,72 

19 PUTRI SILVIA M       4     3         4     3         4   2         3   23 82,15 

20 RESTU FIJAYANTO       4       4     3       3       3     2         3   22 78,58 
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21 RINI PRIHATINI       4       4       4     3       3       3         4 25 89,29 

22 RIZKI AMELIA     3         4     3       3     2       2         3   20 71,43 

23 SILVIA NUR F       4       4     3       3       3     2         3   22 78,58 

24 SRI INTAN W     3         4       4     3     2         3       3   22 78,58 

25 SYABILA DESTIARA P     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

26 TOLANI       4     3       3     2       2         3       3   20 71,43 

27 WAHYU AJI WALUYO       4     3         4   2         3     2         3   21 75 

28 WINDA OVIYANA       4       4       4     3       3       3       3   24 85,72 

29 WIWIT LESTARI       4       4     3         4     3     2         3   23 82,15 

30 YEKTI ANDINI       4       4       4       4     3       3         4 26 92,86 

31 YENI RAHMAWATI     3         4       4     3       3       3       3   23 82,15 

32 ZUHROTUN     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

Jumlah  117 113 105 101 84 83 104 707 2525,15 

Rata-rata 3,65 3,53 3,28 3,15 2,62 3,59 3,25 22,09375 78,91094 

Persentase      78,91% 

 

Keterangan 

A :siswa memperhatikan penyampaian materi pelajaran 

B : siswa mencatat materipada saat guru menjelaskan 

C :siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai perintah guru 

D :siswa mendengarkan pada saat guru menjelaskan 

E :siswa dapat menjelaskan tentang materi yang disampaikan 

F : siswa bertanya pada saat guru menjelaskan 

G :siswa semangat dan termotivasi saat pembelajaran 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR KELAS KONTROL PERTEMUAN 1 

No Nama siswa 
A B C D E F G Jumlah 

Skor 
Nilai 

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

1 ADE SUTRISNO     3       3         4     3   1           3       3   20 71,43 

2 ADIT INDRA I       4     3       3         4   2       2       2     20 71,43 

3 AGUSTIAR SAMSUL M       4     3       3         4               4       4 22 78,58 

4 ALDI ROFANDI     3     2           4     3     2       2         3   19 67,86 

5 ANANDA FARIZQI       4     3       3       3     2       2         3   20 71,43 

6 ATIK YUSNILA     3       3       3     2       2       2         3   18 64,29 

7 CHANDRA LUCKY     3       3     2       2       2       2         3   17 60,72 

8 DANU AJI W       4       4     3       3       3     2       2     21 75 

9 DIDI PUJI UTOMO       4       4     3         4     3     2         3   23 82,15 

10 DIMAS MUSLIHIN     3       3       3         4     3     2         3   21 75 

11 DWEKI ARIYANTO       4     3       3       3       3       3       3   22 78,58 

12 EDWIN TRI SAPUTRO       4     3       3       3     2         3         4 22 78,58 

13 FARADILLA S A     3       3       3       3     2       2           4 20 71,43 

14 IKA NURHIKMAH     3       3       3       3       3       3       3   21 75 

15 IKHLASUL AMAL       4     3       3       3       3     2         3   21 75 

16 IKHSAL RAMADHAN       4     3       3       3       3       3         4 23 82,15 

17 ILNESDA PUSPITA       4       4     3         4   2       2           4 23 82,15 

18 INDRA PRASETYO       4       4       4     3       3       3       3   24 85,72 

19 JORDY REZA S       4     3         4     3         4   2         3   23 82,15 

20 KHUSWATUN KH       4       4     3       3       3     2         3   22 78,58 

21 MIMIN AMINAH       4       4       4     3     2       2         3   22 78,58 
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22 MUTIARA FAIZATUL A     3       3       3       3     2       2       2     18 64,29 

23 RAGIL FADHOLI     3         4     3       3     2       2         2   19 67,86 

24 SEPTI WIARTI     3         4     3       3     2       2       2     19 67,86 

25 SISKA WULAN A     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

26 SLAMET PRAYOGI       4     3       3     2       2       2         3   19 67,86 

27 TAMI RATNASARI       4     3       3     2       2       2         3   19 67,86 

28 TRI DIANA     3         4       4     3     2       2       2     20 71,43 

29 UFI SALAMAH     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

30 USWATUN KH       4       4       4     3       3     2           4 24 85,72 

31 WAHYU MAULANA     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

32 WIDIYANTI     3         4     3       3       3     2       2     20 71,43 

33 YUDI PRASETYO     3       3       3       3       3     2         3   20 71,43 

Jumlah 116 112 105 100 80 74 98 685 2446,55 

Rata-rata 3,51 3,39 3,18 3,03 2,42 2,24 2,96 20,757576 74,1379 

Persentase   74,13% 

 

Keterangan 

A :siswa memperhatikan penyampaian materi pelajaran 

B : siswa mencatat materipada saat guru menjelaskan 

C :siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai perintah guru 

D :siswa mendengarkan pada saat guru menjelaskan 

E :siswa dapat menjelaskan tentang materi yang disampaikan 

F : siswa bertanya pada saat guru menjelaskan 

G :siswa semangat dan termotivasi saat pembelajaran 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR KELAS KONTROL PERTEMUAN 2 

No Nama siswa 
A B C D E F G Jumlah 

Skor 
Nilai 

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

1 ADE SUTRISNO     3       3         4     3       3       3       3   22 78,58 

2 ADIT INDRA I       4     3         4       4   2       2       2     21 75 

3 AGUSTIAR S M       4     3       3         4               4       4 22 78,58 

4 ALDI ROFANDI     3     2           4     3     2       2         3   19 67,86 

5 ANANDA FARIZQI       4     3       3       3     2       2         3   20 71,43 

6 ATIK YUSNILA     3         4     3     2       2         3         4 21 75 

7 CHANDRA LUCKY     3       3     2       2         3       3       3   19 67,86 

8 DANU AJI W       4       4     3       3       3     2       2     21 75 

9 DIDI PUJI UTOMO       4       4       4       4       4   2         3   25 89,29 

10 DIMAS MUSLIHIN     3       3       3         4     3     2         3   21 75 

11 DWEKI ARIYANTO       4     3       3       3       3       3       3   22 78,58 

12 EDWIN TRI S       4     3       3       3     2         3         4 22 78,58 

13 FARADILLA S A     3       3       3       3     2       2           4 20 71,43 

14 IKA NURHIKMAH     3       3       3       3       3       3       3   21 75 

15 IKHLASUL AMAL       4     3         4     3       3     2         3   22 78,58 

16 IKHSAL RAMADHAN       4     3       3       3       3       3         4 23 82,15 

17 ILNESDA PUSPITA       4       4     3         4   2       2           4 23 82,15 

18 INDRA PRASETYO       4       4       4     3       3       3       3   24 85,72 

19 JORDY REZA S       4     3         4     3         4   2         3   23 82,13 

20 KHUSWATUN KH       4       4     3       3       3     2         3   22 78,58 

21 MIMIN AMINAH       4       4       4     3     2       2         3   22 78,58 
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22 MUTIARA FAIZATUL      3       3       3       3     2       2       2     18 64,29 

23 RAGIL FADHOLI     3         4       4     3     2       2         2   20 71,43 

24 SEPTI WIARTI     3         4     3       3     2       2       2     19 67,86 

25 SISKA WULAN A     3         4     3       3       3     2         3   21 75 

26 SLAMET PRAYOGI       4     3       3     2       2         3       3   20 71,43 

27 TAMI RATNASARI       4     3       3     2       2       2         3   19 67,85 

28 TRI DIANA     3         4       4     3     2       2       2     20 71,43 

29 UFI SALAMAH     3         4     3         4     3       3       3   23 82,15 

30 USWATUN KH       4       4       4     3       3     2           4 24 85,72 

31 WAHYU MAULANA       4       4     3       3       3     2         3   22 78,58 

32 WIDIYANTI     3         4     3       3         4     3     2     22 78,58 

33 YUDI PRASETYO     3       3       3       3       3     2         3   20 71,43 

Jumlah 117 113 109 101 85 79 99 703 2510,83 

Rata-rata 3,54 3,42 3,3 3,06 2,57 2,39 3 21,30303 76,0858 

Persentase 76,08% 

 

Keterangan 

A :siswa memperhatikan penyampaian materi pelajaran 

B : siswa mencatat materipada saat guru menjelaskan 

C :siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai perintah guru 

D :siswa mendengarkan pada saat guru menjelaskan 

E :siswa dapat menjelaskan tentang materi yang disampaikan 

F : siswa bertanya pada saat guru menjelaskan 

G :siswa semangat dan termotivasi saat pembelajaran 
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Lampiran 18 

HASIL POSTES KELAS EKSPERIMEN 

 

NO NIS NAMA NILAI 

1 3199 AFRI AENUN RIZKI 85 

2 3200 AHMAD SOFYAN 75 

3 3201 AJI SASONGKO 90 

4 3202 ALIN NISA’IL MA’LUFAH 85 

5 3203 CITRA MAENINGRUM 75 

6 3205 DEN CAHYA 85 

7 3207 ERLANGGA NUROH SUBEHI 80 

8 3208 FITRIANINGSIH 70 

9 3210 IPUNG SURYANTO 75 

10 3211 ISDA IRMAWATI 80 

11 3213 MARWAN PRAYOTO 85 

12 3214 MUHAMMAD KHARIS NAWAWI 80 

13 3215 MUHAMMAD MISBAHUL ANAM 85 

14 3216 MUHAMMAD RIYAN ALHABIB 85 

15 3217 MUHAMMAD RIZKI 75 

16 3219 NUR ALI SAEFUDIN 80 

17 3220 NURUL SAFITROH 75 

18 3222 PUTRI MINHATUL MAULA 85 

19 3223 PUTRI SILVIA MULYANA 85 

20 3224 RESTU FIJAYANTO 90 

21 3225 RINI PRIHATINI 90 

22 3226 RIZKI AMELIA 65 

23 3227 SILVIA NUR FADILAH 85 

24 3228 SRI INTAN WAHYUNINGSIH 75 

25 3229 SYABILA DESTIARA PUTRI 95 

26 3230 TOLANI 80 

27 3231 WAHYU AJI WALUYO 75 

28 3232 WINDA OVIYANA 75 

29 3233 WIWIT LESTARI 95 

30 3234 YEKTI ANDINI 85 

31 3235 YENY RAHMAWATI 85 

32 3236 ZUHROTUN 85 
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Lampiran 19 

HASIL POSTES KELAS KONTROL 

NO NIS NAMA NILAI 

1 3161 ADE SUTRISNO 70 

2 3162 ADIT INDRA IRAWAN 70 

3 3163 AGUSTIAR SAMSUL MA’ARIF 75 

4 3165 ALDI ROFANDI 75 

5 3165 ANANDA FARIZKY 75 

6 3168 ATIK YUSNILA  85 

7 3169 CHANDRA LUCKY 70 

8 3170 DANU AJI WIDIANSYAH 70 

9 3171 DIDI PUJI UTOMO 65 

10 3172 DIMAS MUSLIHIN 70 

11 3173 DWEKI ARIYANTO 70 

12 3174 EDWIN TRI SAPUTRO 75 

13 3176 FARADILLA SELLA AGUSTIN 75 

14 3177 IKA NURHIKMAH 80 

15 3178 IKHLASUL AMAL 75 

16 3179 IKHSAL RAMADHAN 70 

17 3180 ILNESDA PUSPITA  75 

18 3181 INDRA PRASETYO 75 

19 3182 JORDY REZA SEPUNGKA 80 

20 3183 KHUSWATUN KHASANAH 65 

21 3184 MIMIN AMINAH 45 

22 3275 MUTIARA FAIZATUL AMALIA 85 

23 3186 RAGIL FADHOLI 70 

24 3188 SEPTI WIYARTI 75 

25 3189 SISKA WULAN ANDRIANI 75 

26 3190 SLAMET PRAYOGI 75 

27 3191 TAMI RATNASARI 85 

28 3193 TRI DIANA 75 

29 3194 UFI SALAMAH 75 

30 3195 USWATUH KHASANAH 75 

31 3196 WAHYU MAULANA  70 

32 3197 WIDIYANTI 85 

33 3198 YUDI PRASETYO 70 
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Lampiran 20 

HASIL UJI T TEST 

 

Group Statistics 

 
kelas N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

hasil 
eksperimen 32 81,72 6,911 1,222 

kontrol 33 72,88 8,007 1,394 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mea

n 

Diffe

rence 

Std. 

Erro

r 

Diff

eren

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

has

il 

Equal 

variances 

assumed 

,027 ,869 4,75

9 

63 ,000 8,84

0 

1,85

8 

5,128 12,552 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  4,77

0 

62,1

74 

,000 8,84

0 

1,85

3 

5,135 12,545 
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Lampiran 21 

MIND MAP KARYA PENELITI 
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Lampiran 22 

MIND MAP HASIL KARYA SISWA 
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Lampiran 23 

SURAT PENELITIAN 
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Lampiran 24 

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

 




