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ABSTRAK 

Willyarsanti,Eriza.P. 2015. Keefektifan Penerapan MetodePembelajaran Talking Stick 

Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar  PKn Pada Siswa Kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 01 SangkanjoyoKabupatenPekalongan. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing: Drs. Utoyo, M.Pd. 

Kata Kunci: aktivitas belajar; hasil belajar; metode pembelajaranTalking Stick. 

 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran 

wajib yang terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran 

Pkn dalam pelaksanaannya masih menerapkan metode ceramah, sehingga 

pembelajaran berpusat pada guru dan membosankan. Pembelajaran yang demikian 

menjadikan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Metode pembelajaran Talking 

Stick dapat dijadikan sebagai metode alternatif dalam pembelajaran PKn. Dengan 

menerapkan metode pembelajaran Talking Stick, dapat mendorong siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran PKn. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan 

metode pembelajaran Talking Stick terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran PKn materi bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental dengan bentuk 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III 

SD Negeri 01 Sangkanjoyodan SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan. 

Sampel pada penelitian ini menggunakan semua anggota populasi (sampling jenuh), 

yang berjumlah 60 orang siswa yang terdiri dari 30 orang siswa dari kelas eksperimen 

dan 30 orang siswa dari kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara, observasi dan tes. Analisis 

statistik yang digunakan yaitu Cronbach’s Alpha untuk uji validitas dan uji reliabilitas 

instrumen. Uji Lilliefors untuk menguji normalitas data, uji Leveneuntuk uji 

homogenitas, uji independent sampel t-test dan uji pihak kanan polled varian untuk uji 

hipotesis. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji independent sampel t-test, 

data aktivitas belajar siswa menunjukkan bahwa thitung > ttabel (19,859> 2,002) dan  

signifikansinya 0,000 < 0,05. Sementara itu, data hasil belajar siswa menunjukkan 

bahwa thitung > ttabel (3,150> 2,002) dan signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar PKn antara siswa kelas III 

yang mendapatkan pembelajaran dengan metode pembelajaran Talking Stick 

dibandingkan dengan yang menerapkan metode ceramah. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis menggunakan rumus uji hipotesis komparatif dua sampel independen, data 

aktivitas belajar siswa menunjukkan bahwa thitung > ttabel (19,97> 2,002). Sementara itu, 

hasil uji hipotesis hasil belajar siswa menunjukkan bahwa thitung > ttabel (3,37 > 2,002). 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan penerapan metode pembelajaran Talking 

Stick lebih efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn siswa dibandingkan dengan 

yang menerapkan metode ceramah. 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

  Halaman             

JUDUL  ............................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN ..........................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................  iii 

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ..................................................................  v 

PRAKATA  ......................................................................................................  vi 

ABSTRAK  ......................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL  ...........................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................    xv 

DAFTAR LAMPIRAN  ...................................................................................  xvi 

BAB 

1.  PENDAHULUAN  ............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah.....................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah ...........................................................................  10 

1.3  Pembatasan Masalah ..........................................................................  10 

1.4 Perumusan Masalah ...........................................................................  11 

1.5 Tujuan Penelitian ...............................................................................  12 

1.5.1 Tujuan Umum   ..................................................................................  12 

1.5.2 Tujuan Khusus  ..................................................................................  12 

1.6 Manfaat Penelitian .............................................................................  12 

1.6.1 Bagi Siswa .........................................................................................  12 

1.6.2 Bagi Guru ...........................................................................................  13 

1.6.3 Bagi Sekolah ......................................................................................  13 

2. KAJIAN PUSTAKA  .........................................................................  14 

2.1 Landasan Teori ...................................................................................  14 

2.1.1  Pengertian Belajar ..............................................................................  14 



x 
 

2.1.2  Prinsip-prinsip Belajar .......................................................................  16 

2.1.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar .......................................  17 

2.1.4 Pengertian Pembelajaran ....................................................................  20 

2.1.5 Prinsip-prinsip Pembelajaran .............................................................  21 

2.1.6 Aktivitas Belajar ................................................................................  23 

2.1.7 Hasil Belajar .......................................................................................  26 

2.1.8 Hakikat Pembelajaran PKn Sekolah Dasar ........................................  28 

2.1.9 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar (SD) ...........................................  32 

2.1.10 Metode Pembelajaran .........................................................................  35 

2.1.11 Metode Pembelajaran Talking Stick ...................................................  37 

2.1.12 Metode Ceramah  ...............................................................................  40 

2.1.13 Materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia .........................................  41 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan ...........................................................  43 

2.3 Kerangka Berpikir ..............................................................................  47 

2.4 Hipotesis ............................................................................................  49 

3.   METODE PENELITIAN  ..................................................................  52 

3.1 Metode Penelitian ..............................................................................  52 

3.1.1 Desain Penelitian  ..............................................................................  52 

3.1.2 Prosedur Penelitian ............................................................................  54 

3.2 Populasi dan Sampel ..........................................................................  61 

3.2.1 Populasi ..............................................................................................  61 

3.2.2 Sampel ................................................................................................  63 

3.3 Variabel Penelitian .............................................................................  64 

3.3.1 Variabel Bebas ...................................................................................  64 

3.3.2 Variabel Terikat .................................................................................  64 

3.4 Definisi Operasional Variabel ............................................................  65 

3.4.1 Variabel Metode Pembelajaran Talking Stick ....................................  65 

3.4.2 Variabel Aktivitas Belajar Siswa .......................................................  65 

3.4.3 Variabel Hasil Belajar Siswa .............................................................  66 

3.5 Teknik Pengumpulan Data .................................................................  67 

3.5.1 Wawancara Tidak Terstruktur ...........................................................  67 



xi 
 

3.5.2 Observasi ............................................................................................  67 

3.5.3 Dokumentasi ......................................................................................  68 

3.5.4 Tes ......................................................................................................  68 

3.6 Instrumen Penelitian ..........................................................................  68 

3.6.1 Istrumen Penelitian Kuantitatif (Tes) .................................................  69 

3.6.2 Instrumen Penelitian Kualitatif (Non-tes) ..........................................  71 

3.7 Metode Analisis Data .........................................................................  82 

3.7.1 Analisis Deskripsi Data ......................................................................  83 

3.7.2 Teknik Analisis Statistik Data Hasil Penelitian .................................  84 

4.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ................................  89 

4.1 Objek Penelitian .................................................................................  89 

4.1.1  Gambaran Umum Objek Penelitian ...................................................  89 

4.1.3  Kondisi Responden ............................................................................  90 

4.2 Analisis Deskripsi Data Hasil Penelitian ...........................................  91 

4.2.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Metode Pembelajaran  

 Talking Stick  ......................................................................................  91 

4.2.2 Hasil Pretest PKn Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  .................  93 

4.2.3 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa ...............................  96 

4.2.4 Deskripsi Data Variabel Hasil Belajar Siswa ....................................  99 

4.3 Analisis Statistik Data Hasil Penelitian .............................................  101 

4.3.1 Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Pretest PKn Siswa (Data Awal) .........  102 

4.3.2 Uji Prasyarat Analisis ........................................................................  103 

4.3.3 Uji Hipotesis ......................................................................................  106 

4.4 Pembahasan ........................................................................................  109 

4.4.1 Perbedaan Aktivitas Belajar Siswa dengan Penerapan Metode  

 Pembelajaran Talking Stick  ...............................................................  109 

4.4.2 Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan Penerapan Metode  

 Pembelajaran Talking Stick  ...............................................................  113 

4.4.3 Keefektifan Metode Pembelajaran Talking Stick  

 Terhadap Aktivitas Belajar Siswa ......................................................  115 

 



xii 
 

4.4.4 Keefektifan Metode Pembelajaran Talking Stick  

 Terhadap Hasil Belajar Siswa ............................................................  125 

5. PENUTUP ..........................................................................................  131 

5.1 Simpulan ............................................................................................  131 

5.2 Saran  .................................................................................................  132 

5.2.1 Bagi Guru ....................................................................................................  133 

5.2.2 Bagi Siswa ...................................................................................................  134 

5.2.3 Bagi Sekolah ...............................................................................................  135 

DAFTAR PUSTAKA  .....................................................................................  136 

LAMPIRAN .....................................................................................................  139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel   Halaman 

2.1 Silabus Materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia …….. ... ……… 41 

3.1 Perlakuan yang Diberikan Pada Penelitian ......................................  60 

3.2 Kisi-kisi Soal Uji Coba Tes .............................................................  70 

3.3 Kisi-kisi Instrumen Pelaksanaan Metode Pembelajaran  

 Talking Stick untuk Guru .................................................................  72 

3.4 Kisi-kisi Instrumen Pelaksanaan Metode Pembelajaran  

 Talking Stick untuk Siswa ................................................................  73 

3.5 Kisi-kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa ....................................  75 

3.6 Data Hasil Reliabitas Uji Coba Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa .  79 

3.7 Kisi-kisi Instrumen Soal ..................................................................  82 

4.1 Kondisi Responden Berdasarkan Umur ..........................................  91 

4.2 Nilai Pengamatan Metode Pembelajaran Talking Stick untuk Guru  93 

4.3 Nilai Pengamatan Metode Pembelajaran Talking Stick untuk Siswa 93 

4.4 Deskripsi Data Pretest PKn Siswa...................................................  94 

4.5 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest PKn ...........................................  94 

4.6 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa .............................  96 

4.7 Paparan Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen ......  97 

4.8 Paparan Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol .............  98 

4.9 Paparan Data Hasil Belajar PKn Siswa (Data Akhir) ......................   99 

4.10 Distribusi Frekuensi Nilai Posttest PKn ..........................................  100 

4.11 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata .........................................................  102 

4.12 Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas  

 Eksperimen ......................................................................................  103 

4.13 Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol .  103 

4.14 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen .  104 

4.15 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol .......  105 

4.16 Hasil Uji Homogenitas Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas  

 Eksperimen dan kelas Kontrol .........................................................  105 



xiv 
 

4.17  Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

  dan kelas Kontrol .............................................................................  106 

4.18  Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) Aktivitas Belajar Siswa .........................  107 

4.19  Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) Hasil Belajar Siswa ...............................  108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar   Halaman 

2.1  Kerangka Berpikir ................................................................................  48 

3.1  Desain Penelitian Nonequivalen Control Group Desain .....................  53 

4.1 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen ........  95 

4.2 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol ...............  95 

4.3  Histogram Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen ................................  100 

4.4 Histogram Data Hasil Belajar Kelas Kontrol .......................................  101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran   Halaman 

1. Silabus ..................................................................................................  139 

2. Pengembangan Silabus Pembelajaran Kelas Eksperimen ....................  140 

3. Pengembangan Silabus Pembelajaran Kelas Kontrol  .........................  144 

4. RPP Kelas Eksperimen Pertemuan Ke-1 ..............................................  146 

5. RPP Kelas Eksperimen Pertemuan Ke-2 ..............................................  156 

6. RPP Kelas Eksperimen Pertemuan Ke-3 ..............................................  165 

7.  RPP Kelas Kontrol Pertemuan Ke-1 ....................................................  174 

8. RPP Kelas Kontrol Pertemuan Ke-2 ....................................................  184 

9.  RPP Kelas Kontrol Pertemuan Ke-3 ....................................................  192 

10.  LPM Talking Stick untuk Guru .............................................................  200 

11.  LPM Talking Stick untuk Siswa ............................................................  207 

12.  Lembar Penilain Aktivitas Belajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

 Negeri 01 Sangkanjoyo  ......................................................................  213 

13.  Lembar Penilain Aktivitas Belajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar  

 Negeri 02 Kebonagung ........................................................................  215 

14.  Kisi-kisi Aktivitas Belajar Siswa ..........................................................  219 

15. Kisi-kisi Soal Uji Coba PKn (Pilihan Ganda) ......................................  221 

16. Kisi-kisi Soal Posttest ..........................................................................  224 

17. Validasi Soal oleh Tim Ahli 1  ..............................................................  227 

18. Validasi Soal oleh Tim Ahli 2 ...............................................................  233 

19. Soal Uji Coba .......................................................................................  239 

20. Soal Posttest  ........................................................................................  245 

21. Tabulasi Uji Coba Aktivitas..................................................................  248 

22. Tabulasi Uji Coba Soal Tes ..................................................................  249 

23. Output Data Validitas Uji Coba Instrumen Aktivitas Belajar Siswa ....  251 

24. Output SPSS Uji Validitas Soal ............................................................  252 

25. Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba .......................................  253 

26. Output Uji Reliabilitas Aktivitas dan Soal Uji Coba ............................  254 



xvii 
 

27. Rekapitulasi Tingkat Kesukaran Soal ...................................................  255 

28.  Rekapitulasi Daya Beda Soal ...............................................................  256 

29. Daftar Nilai Pretest Sampel Siswa Kelas Eksperimen .........................  257 

30. Daftar Nilai Pretest Sampel Siswa Kelas Kontrol ...............................  258 

31. Tabulasi LPM Talking Stick untuk Guru ..............................................  259 

32. Tabulasi LPM Talking Stick untuk Siswa .............................................  260 

33.  Tabulasi Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen ...................  261 

34. Tabulasi Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol ..........................  263 

35. Daftar Nilai Postest Sampel Siswa Kelas Eksperimen ........................  265 

36. Daftar Nilai Postest Sampel Siswa Kelas Kontrol ...............................  266 

37. Perhitungan Manual Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi Data  

 Pretest PKn Siswa ................................................................................  267 

38.  Perhitungan Manual Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi Data  

 Posttest PKn Siswa ...............................................................................  268 

39.  Perhitungan Manual Uji Pihak Kanan Data Aktivitas Belajar Siswa ...  269 

40.  Perhitungan Manual Uji Pihak Kanan Data Hasil Belajar Siswa .........  270 

41.  Tabulasi Jawaban Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen ...................  271 

42. Output SPSS Uji kesamaan Rata-rata Nilai Pretest Siswa ...................  272 

43.  Output SPSS Uji Normalitas .................................................................  273 

44.  Output SPSS Uji Homogenitas .............................................................  274 

45.  Output SPSS Uji Independent Samples Test Variabel Aktivitas Belajar  

 Siswa ....................................................................................................  275 

46. Output SPSS Uji Independent Samples Test Variabel Hasil Belajar  

 Siswa ....................................................................................................  276 

47.  Dokumentasi Pembelajaran Talking Stick ............................................  277 

48.  Surat Ijin Penelitian ..............................................................................  278 

49.  Surat Rekomendasi Permhonan Ijin Riset BAPPEDA .........................  279 

50.  Surat Keterangan telah Melaksanakan Uji Coba Instrumen ................  280 

51.  Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian Kelas Eksperimen ..  281 

52.  Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian Kelas Kontrol .........  282 

 



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mutu adalah baik buruk suatu 

benda, kadar, taraf atau derajat misalnya kepandaian, kecerdasan, dan 

sebagainya (Depdiknas, 2001: 768). Secara umum kualitas atau mutu 

merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan 

atau tersirat (Depdiknas, 2002: 7). Sedangkan di dalam lingkup  pendidikan, 

kualitas atau mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Dalam Akhmad 

Sudrajat (2009), menyatakan bahwa :  

Proses pendidikan yang berkualitas meliputi berbagai input (seperti 

kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, dan bahan ajar), metodologi 

yang bervariasi, sarana dan prasarana sekolah, suasana yang kondusif, 

serta manajemen sekolah yang baik. Sedangkan, kualitas dalam konteks 

hasil pendidikan merujuk pada hasil atau prestasi yang telah dicapai 

sekolah dalam kurun waktu tertentu (setiap akhir semester, 1 tahun, 5 

tahun, 10 tahun, dan kurun waktu lainnya). Hasil pendidikan atau 

prestasi yang telah dicapai dapat berupa hasil test (kemampuan 

akademik) misalnya hasil ulangan, ujian semester, ujian nasional, atau 

dalam bidang lain (bidang seni, olah raga, keterampilan lain).  

 

Menurut Kurnia (2012), kualitas pendidikan merupakan hasil kerja dari 

seorang guru sesuai dengan latar pendidikan tertentu guna memenuhi kriteria 

tingkat pendidikan (jenjang pendidikan) yang dibutuhkan dan memenuhi 

kepuasan peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak lain yang bersangkutan. 

Selanjutnya dijelaskan beberapa cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan seperti peningkatan kualitas guru, peningkatan materi, 
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peningkatan dalam pemakaian metode, peningkatan sarana, dan peningkatan 

kualitas belajar. Jika elemen-elemen yang ada dalam pendidikan dapat saling 

mendukung maka akan terbentuk kualitas pendidikan yang baik. 

Peningkatan kualitas pendidikan juga ditentukan oleh proses belajar 

mengajar. Dalam proses belajar mengajar guru memiliki peranan yang sangat 

penting sebagai kreator dalam proses belajar mengajar, dimana guru mampu 

mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa. Guru 

merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan khususnya di sekolah 

(Depdiknas, 2008:1). Hal tersebut dikarenakan guru merupakan titik sentral 

dalam pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan.  

Pendidikan yang berkualitas harus dapat menghasilkan lulusan yang 

memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang nantinya dapat menjadi 

pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menghadapi dan menjawab 

segala tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang 

atau masa yang akan datang sesuai dengan harapan bangsa. Hal tersebut 

dipertegas oleh Sibarani (2014), bahwa peningkatan kualitas pendidikan juga 

merupaka faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. 

Mengingat pentingnya kualitas pendidikan seperti yang telah dipaparkan, 

maka proses belajar mengajar harus dilaksanakan dengan baik. Penyelenggaraan 

pendidikan dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan beberapa hal 

seperti, kualitas guru, materi pembelajaran, penggunaan metode, sarana dan 

prasarana yang memadai, dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Setiap 

jenjang satuan pendidikan terdapat beberapa mata pelajaran yang harus 

diberikan kepada siswa, oleh karena itu dalam proses belajar mengajar setiap 
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mata pelajaran memiliki karakteristik masing-masing. Hal tersebut dikarenakan 

setiap mata pelajaran yang diberikan kepada siswa memiliki tujuan masing-

masing yang harus dicapai. Setiap jenjang pendidikan termasuk sekolah dasar 

(SD), ada beberapa mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa. Salah 

satunya yaitu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

PKn adalah salah satu mata pelajaran yang harus diberikan dalam 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa: 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan 

kelompok mata pelajaran jasmani, kesehatan, dan olahraga. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa mata 

pelajaran PKn termasuk kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan 

salah satu mata pelajaran yang sangat penting diterapkan dalam dunia 

pendidikan, terutama dalam jenjang pendidikan dasar. Dalam cakupan mata 

pelajaran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, menyatakan bahwa: 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan siswa akan 

status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan dirinya sebagai manusia. 

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan 

patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, 

demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan 

membayar pajak, dan sikap serta prilaku anti korupsi, kolusi, dan 

nepotisme.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pendidikan kewarganegaraan (PKn) 
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harus diberikan kepada siswa khususnya di sekolah dasar, karena pendidikan 

kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan yang strategis dalam mempersiapkan 

warga  negara yang cerdas, bertanggung jawab dan beradab. Selain itu, 

pembelajaran PKn di sekolah dasar juga memiliki tujuan untuk membentuk 

watak dan karakteristik warga negara yang baik. Komitmen dan konsistensi 

yang kuat terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 

perlu ditingkatkan terus-menerus untuk  memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang NKRI. Konstitusi negara Republik Indonesia juga perlu 

ditanamkan, khususnya untuk para generasi muda sebagai generasi penerus. Hal 

tersebut diperkuat dengan pendapat Susanto (2013: 225), dimana pendidikan 

kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana 

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar 

pada budaya bangsa Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan ini 

diharapkan mampu membina dan mengembangkan siswa agar menjadi warga 

negara yang baik (good citizen). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 

dibutuhkan suatu proses pembelajaran yang mampu mendukung tercapainya 

tujuan tersebut. Selain itu, kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih 

dan menggunakan strategi, metode, dan model pembelajaran juga harus 

diperhatikan. 

Pembelajaran PKn pada intinya harus diajarkan tidak hanya mentransfer 

ilmu pengetahuan saja, akan tetapi harus sampai pada tingkat operasional sesuai 

dengan peran siswa saat ini dan di masa mendatang. Pembelajaran PKn bukan 

hanya dalam bentuk penanaman konsep yang hanya menyentuh aspek kognitif 

saja tetapi juga harus menyentuh aspek afektif serta psikomotor, sehingga 
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fungsional atau memunculkan jati diri dan acuan prilaku. Dengan demikian, 

pembelajaran PKn dikatakan berhasil apabila tujuan-tujuan dalam pembelajaran 

PKn dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran PKn, maka 

guru harus dapat menciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif. 

Pembelajaran yang efektif merupakan tolak ukur keberhasilan guru 

dalam mengelola kelas. Pembelajaran dikatakan efektif apabila hasil belajar dan 

aktifitas belajar siswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran yang masih konvensional pada tingkat 

ketuntasan tertentu (Susanto, 2013: 54). 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila aktivitas pembelajaran siswa 

tinggi, seluruh atau sebagian besar siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, 

maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan 

belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri. Sebab 

dalam proses pembelajaran aktivitas yang menonjol ada pada siswa.  

Dari segi hasil belajar, pembalajaran dikatakan efektif apabila terjadi 

perubahan-perubahan tingkah laku yang positif dan tercapainnya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut, proses 

pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila mempunyai masukan 

(input) yang merata, serta menghasilkan kluaran (output) yang banyak dan 

bermutu tinggi, sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan 

pembangunan. Menurut Depdiknas dalam Susanto (2013: 54), pembelajaran 

dikatakan tuntas apabila > 75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

telah mencapai KKM yang ditentukan. 

Pada kenyatannya, pelaksanaan pembelajaran PKn secara empirik belum 
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sesuai dengan apa yang dijabarkan tersebut. Sebagaimana dilaporkan oleh 

Solihatin Raharjo dalam Susanto (2013:93), menyebutkan bahwa dalam 

pembelajaran di sekolah dasar saat ini, guru masih menganggap siswa sebagai 

objek dan bukan sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga guru dalam 

proses pembelajaran masih mendominasi aktivitas belajar. Siswa hanya 

menerima informasi dari guru secara pasif. Selanjutnya, Solihatin menyebutkan 

kelemahan-kelemahan di lapangan, antara lain ditemukan sebagai berikut: a) 

model pembelajaran konvensional/ceramah; b) siswa hanya dijadikan objek 

pembelajaran; c) pembelajaran yang berlangsung cenderung tidak melibatkan 

pengembangan pengetahuan siswa, karena guru selalu mendominasi 

pembelajaran (teacher centered), akibatnya proses pembelajaran sangat terbatas, 

sehingga kegiatan pembelajaran hanya diarahkan pada mengetahui (learning to 

know), ke arah pengembangan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif 

serta psikomotor; d) pembelajaran bersifat hafalan semata sehingga kurang 

bergairah dalam belajar; dan e) dalam proses pembelajaran proses interaksi 

searah hanya dari guru ke siswa. 

Keadaan yang dipaparkan tersebut, juga terjadi di kelas III SD Negeri 01 

Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan 

pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas III SD 

Negeri 01 Sangkanjoyo, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah/konvensional untuk 

semua mata pelajaran. Metode ceramah dalam pelaksanaanya guru hanya 

mentransfer informasi saja. Siswa hanya menerima informasi dari guru, kagiatan 

yang dilakukan siswa hanya mencatat dan mendengarkan penjelasan dari guru. 

Siswa dalam proses pembelajaran masih sangat pasif dan masih berpusat pada 
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guru, terutama pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). 

Pembelajaran PKn masih bersifat hafalan semata sehingga siswa kurang 

bergairan dan bersemangat dalam pembelajaran. Penulis juga memperoleh data 

nilai kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo pada semester gasal tahun ajaran 

2014/2015, dari data tersebut nampak ada mata pelajaran yang hasilnya belum 

maksimal, yaitu pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) materi 

Bangga Sebagai Bangsa Indonesia. Siswa belum maksimal dalam memahami 

dan menyerap materi pembelajaran. Hasil tes yang diperoleh sebagai evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, membuktikan bahwa dengan nilai 

KKM 66 pada mata pelajaran PKn ternyata masih banyak siswa belum 

mencapai KKM. Dari 30 siswa, 21 siswa belum mencapai KKM 66 dan harus 

mengulang (remidial teaching). Hal tersebut karena dalam proses pembelajaran 

PKn siswa kurang aktif,  yang kemudian berdampak pada hasil pembelajaran 

siswa yang tidak maksimal. 

Berdasarkan kenyataan yang ada, maka penulis terdorong untuk 

melaksanakan penelitian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan ini guru harus mampu merancang metode pembelajaran 

yang bermakna bagi siswa. Pentingnya merancang metode pembelajaran yang 

bermakna karena fungsi utama setiap mata pelajaran di sekolah dasar, yaitu 

mengembangkan pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan sosial siswa 

untuk dapat menelaah kehidupan sosial yang dihadapi sehari-hari serta 

menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap perkembangan masyarakat 

Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini, sedangkan tujuannya agar siswa 

mampu mengembangkan pengetahuannya, nilai, dan sikap serta keterampilan 

sosial agar siswa merasa bangga sebagai bangsa Indonesia (Susanto, 2013: 93). 
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Oleh karena itu, guru harus kreatif dalam mendesain metode pembelajaran yang 

memungkinkan untuk siswa dapat berpartisipafi aktif, kreatif terhadap materi 

yang diajarkan. Dengan cara yang demikian, diharapkan siswa dapat menyerap 

dan memahami materi yang diberikan serta dapat mencapai hasil yang 

maksimal. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PKn 

yaitu, metode Talking Stick. 

Talking Stick (tongkat berbicara) merupakan metode yang mengajak 

semua siswa untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Dalam 

penerapannya metode Talking Stick ini, guru menyiapkan sebuah tongkat yang 

panjangnya 20 cm. Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok 

dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Selanjutnya guru menyampaikan 

materi pokok yang akan dipelajari, guru memberi kesempatan kepada kelompok 

untuk membaca dan memahami materi pelajaran. Siswa berdiskusi membahas 

permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang ada. Setelah 

selesai membaca materi pelajaran dan memahami isinya, guru mempersilakan 

siswa untuk menutup materi bacaan. Guru mengambil tongkat dan 

memberikannya kepada salah satu siswa, setelah itu guru memberi pertanyaan 

dan siswa yang memegang tongkat itu harus menjawabnya. Demikian 

seterusnya, sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab 

setiap pertanyaan dari guru. Setelah semua dilaksanakan selanjutnya guru 

memberi kesimpulan, dan melakukan evaluasi. Metode ini dapat menguji 

kesiapan siswa, melatih keterampilan membaca, dan memahami materi, serta 

melatih siswa untuk siap dalam situasi apapun (Huda, 2013:224). Metode ini 

dalam pelaksanaanya menggunakan musik atau lagu-lagu supaya pembelajaran 

lebih menarik dan menyenangkan. Dengan kondisi pembelajaran tersebut, 
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menjadikan siswa tidak cepat bosan dan diharapkan siswa menjadi antusias 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Dengan menerapkan metode Talking Stick, dapat mendorong siswa untuk 

aktif dalam proses pembelajaran PKn. Metode pembelajaran ini menekankan 

siswa untuk lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Tidak hanya dalam 

bidang akademik saja, melalui metode ini siswa juga diajarkan untuk berani 

menyampaikan apa yang diketahui, menjalin hubungan sosial, dan melatih siswa 

untuk siap dalam menghadapi situasi apapun, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi akademik siswa. 

Penelitian mengenai penerapan metode pembelajaran Talking Stick 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti eksperimen, diantaranya yang 

dilakukan oleh Diah pada tahun 2013 dengan judul “Keefektifan Model 

Pembelajaran Talking Stick Terhadap Hasil Belajar Materi Pokok Aljabar”. Hasil 

penelitian menunjukkan model pembelajaran Talking Stick berbantuan lembar 

kegiatan siswa lebih efektif dari pada model pembelajaran konvensional pada 

materi pokok bentuk aljabar kelas VIII di SMP Negeri 1 Kranggan. 

Pada tahun 2013 Siti melakukan penelitian eksperimen yang berjudul 

“Efektifitas Penerapan Metode Talking Stick dengan Media Power point 

Terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Sistem 

Pencernaan Makanan Pada Manusia Kelas VIII di MTS Ibnull Qoyyim Putri”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Talking Stick dengan 

media Power point efektif meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa 

kelas VIII pada pembelajaran IPA. 

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “keefektifan Penggunaan Metode Talking Stick terhadap 
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Aktifitas dan Hasil Belajar PKn pada Siswa Kelas III SD Negeri 01 Sangkajoyo  

Kabupaten Pekalongan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1) Siswa kurang antusias/tertarik dalam mengikuti pembelajaran Pkn. 

2) Pembelajaran PKn belum menggunakan metode yang dapat melibatkan 

siswa pada proses pembelajaran. 

3) Guru kurang kreatif dalam menggunakan media dan metode pembelajaran 

PKn. 

4) Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

5) Aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn masih rendah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu adanya pembatasan 

masalah pada penelitian ini. Untuk menghindari kesalahan maksud, tujuan, serta 

agar lebih efektif dalam melakukan penelitian, maka pembatasan masalah pada 

penelitian ini yaitu:  

1) Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pembelajaran Talking 

Stick. 

2) Karakteristik yang akan diteliti yaitu aktivitas dan hasil belajar PKn siswa 

kelas III pada materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia. 

3) Hasil belajar PKn siswa yang akan diteliti yaitu pada ranah kognitif. 
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4) Pengujian dalam penelitian ini yaitu pengujian keefektifan. 

5) Keefektifan metode pembelajaran Talking Stick pada pembelajaran PKn 

materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia yang terangkum dalam suatu 

penelitian eksperimen siswa kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

6) Responden penelitian adalah siswa kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

7) Populasi penelitian adalah siswa kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan 

siswa kelas III SD Negeri 02 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar PKn antara pembelajaran yang 

menerapkan metode Talking Stick dengan pembelajaran yang menerapkan 

metode ceramah? 

2) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara pembelajaran yang 

menerapkan metode Talking Stick dengan pembelajaran yang menerapkan 

metode ceramah? 

3) Apakah penggunaan metode Talking Stick efektif terhadap aktivitas belajar 

siswa kelas III? 

4) Apakah penggunaan metode Talking Stick efektif terhadap hasil belajar 

siswa kelas III? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn 

di sekolah dasar dan memberikan pengetahuan dalam mengembangkan 

pembelajaran PKn dengan berbagai metode pembelajaran. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan aktivitas belajar 

siswa kelas III antara yang menggunakan metode Talking Stick dan yang 

menggunakan metode ceramah pada pembelajaran PKn. 

2) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

siswa kelas III antara yang menggunakan metode Talking Stick dan yang 

menggunakan metode ceramah pada pembelajaran PKn. 

3) Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai keefektifan penggunaan 

metode Talking Stick terhadap aktivitas belajar siswa kelas III pada 

pembelajaran PKn. 

4) Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai keefektifan penggunaan 

metode Talking Stick terhadap hasil belajar siswa kelas III pada 

pembelajaran PKn. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi Siswa 

1)   Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn 
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materi bangga sebagai bangsa Indonesia. 

2) Siswa semakin tertarik dalam proses pembelajaran PKn. 

3) Memudahkan siswa dalam mempelajari mata pelajaran PKn dengan metode 

yang bervariasi. 

4) Siswa dapat bekerja sama dan memahami sendiri materi PKn yang 

dipelajari. 

1.6.2 Bagi Guru 

1) Menambah wawasan dan pengalaman tentang metode Talking Stick. 

2) Dapat melaksanakan proses pembelajaran secara optimal dengan 

menggunakan metode Talking Stick. 

3) Memotivasi guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. 

1.6.3 Bagi Sekolah 

Manfaat penelitin ini bagi SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan sabagai subjek penelitian, antara lain: 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan alat evaluasi dan koreksi, terutama 

dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran, 

2) Memberikan pemikiran baru sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah dasar.   

3) Meningkatkan keterampialn guru dalam menggunakan metode-metode 

pembelajaran, sehingga tercapai prestasi belajar yang optimal. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teoiri yaitu teori-teori yang mendukung penelitian ini,  

mempermudah melakukan penelitian, memperkuat hipotesis, dan membantu 

memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Landasan teori ini berisi 

penjelasan mengenai pengertian belajar, prinsip-prinsip belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar, pengertian pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, 

aktivitas belajar, hasil belajar, hakikat pembelajaran PKn di SD, karakteristik 

siswa SD, metode pembelajaran, metode pembelajaran Talking Stick, langkah-

langkah metode pembelajaran Talking Stick, kelebihan metode pembelajaran 

Talking Stick, kelemahan metode pembelajaran Talking Stick, metode ceramah, 

materi bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan 

secara lengkap dibawah ini. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam 

kandungan) hingga liang lahat. Menurut Cronbach dalam Suprijono (2014: 2), 

belajar adalah perubahan prilaku sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan 

menurut Slameto (2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Menurut Singer dalam Siregar (1968) dan Nara (2011: 4) mendefinisikan 

belajar sebagai perubahan prilaku yang relatif tetap yang disebabkan praktik atau 

pengalaman yang sampai dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Morgan 

dalam Suprijono (2014: 3), balajar adalah perubahan prilaku yang bersifat 

permanen sebagai hasil dari pengalaman. Perubahan ini terjadi dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan mampu menggunakannya dalam materi lanjut atau dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Menuru Siregar dan Nara (2011: 5) belajar memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku tersebut 

bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun nilai 

dan sikap (afektif). 

2) Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat 

disimpan. 

3) Perubahan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. 

Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 

4) Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau 

kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan.  

Dari berbagai pengertian belajar sebagaimana dijelaskan di atas, belajar 

merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dalam interaksi antara individu 

dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang sifatnya relatif 

konstant. Dimana perubahan tersebut tidak hanya mencakup aspek kognitif saja, 

tetapi mencakup aspek afektif, psikomotor, dan kebiasaan.  
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2.1.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar, agar tercapai hasil yang diinginkan 

perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam belajar. Prinsip-prinsip belajar jika 

diterapkan dalam proses pengembangan dan pelaksanaan belajar akan diperoleh 

hasil yang optimal dan kualitas belajar yang baik. William Burton dalam Hamalik 

(2013: 31) menyimpulkan uraiannya yang cukup panjang tentang prinsip-prinsip 

belajar sebagai berikut: 

1) Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui 

(under going). 

2) Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata 

pelajaran-mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. 

3) Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan siswa. 

4) Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri yang 

mendorong motivasi yang kontinu. 

5) Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan lingkungan. 

6) Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh 

perbedaan-perbedaan individual di kalangan murid-murid. 

7) Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-pengalaman 

dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan siswa. 

8) Belajar yang terbaik apabila siswa mengetahui status dan kemajuan. 

9) Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. 

10) Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat 

didiskusikan secara terpisah. 

11) Proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang 

merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. 
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12) Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. 

13) Hasil-hasil belajar diterima oleh siswa apabila memberi kepuasan pada 

kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. 

14) Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-

pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang baik. 

15) Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian dengan 

kecepatan yang berbeda-beda. 

16) Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat 

berubah-ubah (adaptable), jadi tidak sederhana dan statis.  

Prinsip-prinsip belajar tersebut dapat memberikan petunjuk atau gambaran 

umum tentang belajar, terutama dalam pelaksanaan penelitian pembelajaran PKn 

dengan menggunakan metode Talking Stick. Selain itu, beberapa prinsip yang 

telah disebutkan dapat menambah rasa percaya diri dan memupuk keyakinan 

penulis dalam melaksanakan pembelajaran sehingga penelitian yang dilaksanakan 

berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Proses belajar yang dilaksanakan siswa akan menghasilkan perbedaan 

prilaku antara sebelum dan sesudah melakukan belajar. Adanya kinerja yang 

dilakukan oleh siswa bukan berarti siswa telah melaksanakan kegiatan belajar, 

dalam kegiatan belajar yang terpenting adalah adanya perubahan prilaku setelah 

siswa melaksanakan kegiatan belajar. Untuk mengetahui perubahan prilaku pada 

diri siswa dapat dilakuakan pengukuran tentang kemampuan-kemampuan yang 

telah dimiliki siswa dan kemampuan-kemampuan yang baru saja dimiliki siswa. 
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Dalam melaksanakan kegiatan belajar ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi, terutama terhadap proses dan hasil belajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2010: 54-72), 

digolongkan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya 

untuk masing-masing faktor sebagai berikut: 

2.1.3.1 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

yang dapat mempengaruhi belajar. Dalam faktor internal terdapat tiga faktor, yaitu 

faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

(1) Faktor Jasmani 

Faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik siswa. Faktor jasmani meliputi 

kesehatan dan cacat tubuh. 

(2) Faktor Psikologis 

Faktor yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan siswa. Faktor pasikologis 

meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

(3) Faktor kelelahan  

Faktor yang berkaitan dengan menurunnya ketahanan tubuh, baik dari 

aspek jasmani maupun psikis. Kelelahan jasmani ditunjukkan dengan lemahnya 

badan dan timbulnya kecenderungan untuk membaringkan badan, sedangkan 

kelelahan psikis ditandai dengan kelesuan dan kebosanan, sehingga menurunkan 

semangat dan minat seseorang terhadap suatu kegiatan. 

2.1.3.1 Faktor Eksternal 

Faktor ekstern adalah semua faktor di luar diri siswa yang mempengaruhi 

belajarnya. Faktor ekstern meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penjelasan 

lebih lengkap mengenai masing-masing faktor yaitu sebagai berikut: 
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(1) Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan awal siswa. Siswa belajar 

dengan kedua orang tuanya. Keberadaan keluarga berpengaruh terhadap proses 

belajar siswa. Faktor tersebut meliputi cara mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan. 

(2) Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar siswa meliputi: metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, disiplin 

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

belajar, serta tugas rumah.  

(3) Masyarakat 

Masyarakat merupakan lingkungan dimana siswa berada. Faktor 

masyarakat berperan penting dalam menentukan  keberhasilan belajar siswa. 

Lingkungan yang baik akan mendidik anak menjadi anak yang baik dan juga 

sebaliknya. Keberadaan lingkungan yang mempengaruhi belajar siswa meliputi: 

kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana kedua faktor tersebut memiliki 

kontribusi masing-masing dalam proses belajar. Hasil belajar yang diperoleh 

masing-masing siswa itu berbeda-beda, hal tersebut karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar setiap siswa baik itu faktor internal mapun faktor eksternal 

dapat membawa pengaruh yang baik dan buruk bagi siswa. Jadi, untuk 
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menciptakan kegiatan belajar yang baik bagi siswa perlu adanya kerjasama antara 

pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. 

2.1.4 Pengertian Pembelajaran  

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. 

Menurut Undang-Undang ini, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi 

siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut 

pengertian ini, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan guru agar terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan keyakinan pada siswa.  

Sedangkan menurut Winkel (1991) dalam Siregar dan Nara (2011: 12), 

pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung 

proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang 

berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami 

siswa. Sementara Gagne (1985) dalam Siregar dan Nara (2011: 12), 

mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama 

dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna. 

Dalam bidang pendidikan terdapat dua istilah yang tidak asing lagi yaitu 

“belajar” dan “mengajar”. Kedua istilah tersebut seakan-akan tidak dapat 

terpisahkan, dimana dalam proses belajar tentunya terdapat proses mengajar di 

dalamnya. Ada anggapan, seseorang melakukan proses belajar karena ada orang 

lain yang mengajar. Pendapat tersebut tidaklah benar, proses belajar dapat 

terlaksana kapan saja terlepas dari adanya yang mengajar atau tidak. Istilah 

“pembelajaran” lebih luas dari pada “pengajaran”, pembelajaran harus 
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menghasilkan proses belajar pada siswa dan harus dilakukan suatu perencanaan 

yang sistematis, Sedangkan mengajar adalah salah satu penerapan strategi 

pembelajaran diantara strategi-strategi pembelajaran lainnya dengan tujuan 

menyampaikan informasi kepada siswa (Siregar dan Nara, 2011: 13). Kalau 

diperhatikan, kedua perbedaan ini telah menggeser paradigma pendidikan dari 

yang semula (teacher-centered) menjadi (student-centered). Kegiatan yang semula 

berorientasi pada mengajar dimana guru lebih banyak berperan, telah berpindah 

kepada konsep pembelajaran yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan yang 

orientasinya kepada siswa agar terjadi belajar di dalam dirinya. 

Dari berbagai pendapat tentang pengertian pembelajaran  di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang diupayakan secara 

sadar dan disengaja untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. 

Dengan memahami pengertian pembelajaran dapat membantu penulis 

melaksanakan proses pembelajaran dalam penelitian dengan baik, sehingga siswa 

dapat belajar dengan optimal.  

2.1.5 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Guru dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat 

berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran. Kewibawaan dan kepiawaian guru 

dalam mengelola proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 

kegiatan belajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus mampu 

mengarahkan siswanya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kewibawaan 

guru dalam proses pembelajaran dapat terbentuk melalui beberapa hal, antara lain 

pengeuasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi 

dan kondisi siswa, hubungan antar-individu baik dengan siswa maupun antara 

sesama guru dan unsur lain yang terkait dalam proses pendidikan.  
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Dalam buku Cindition of Learning, Gagne (1977) dalam Siregar dan Nara 

(2011:16) mengemukakan sembilan prinsip yang dapat dilakukan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, sebagai berikut: 

(1) Menarik perhatian (gaining attention): hal yang menimbulkan minat siswa 

dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi atau kompleks. 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran (informing learner of the objectives): 

memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai 

mengikuti pelajaran. 

(3) Mengingatkan konsep / prinsip yang telah dipelajari (stimulating recall or 

prior learning): merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah 

dipelajari yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang baru. 

(4) Menyampaikan materi pelajaran (presenting the stimulus): menyampaikan 

materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. 

(5) Memberikan bimbingan belajar (providing learner guidance): memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses/alur berpikir siswa agar 

memiliki pemahaman yang lebih baik. 

(6) Memperoleh kinerja/penampilan siswa (eliciting performance): siswa 

diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya 

terhadap materi. 

(7) Memberikan balikan (providing feedback): memberitahu seberapa jauh 

ketepatan performance siswa. 

(8) Menilai hasil belajar (assessing performance): memberikan tes/tugas untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan pembelajaran. 

(9) Memperkuat retensi dan transfer belajar (enhancing retention and transfer): 

merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan 
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memberikan rangkuman, mengadakan review atau mempraktikkan apa yang 

telah dipelajari. 

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan yang kompleks, namum jika dilaksanakan dengan seksama dapat tercipta 

suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip 

pembelajaran, sangat membantu penulis dalam melaksanakan penelititn 

pembelajaran PKn dengan menggunakan metode Talking Stick. 

2.1.6 Aktivitas Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas artinya adalah kagiatan 

atau keaktifan. Aktivitas belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, seperti bertanya, 

mencatat, mendengar, berpikir, membaca, dan kegiatan lain yang dapat 

menunjang prestasi siswa dalam proses belajar. Akan tetapi, pada pendidikan 

tradisional (konvensional) sama sekali tidak mengenal asas aktivitas dalam proses 

pembelajaran, apalagi menggunakan asas aktivitas dalam proses belajar mengajar. 

Kegiatan mandiri yang dilakukan siswa dianggap tidak penting, hal tersebut 

dikarenakan guru merasa bahwa dirinya merupaka orang yang serba tahu dan 

menentukan segala hal yang dianggap penting untuk siswa. Sistem penyampaian 

materi pelajaran oleh guru kepada siswa dianggap lebih mudah untuk 

dilaksanakan, sehingga guru tidak menemui kesulitan dan permsalahan dalam 

proses belajar mengajar. Guru hanya memahami materi yang ada dalam buku 

pelajaran dan kemudian disampaikan kepada siswa. Akan tetapi hal tersebut 

menjadikan siswa hanya bertugas menerima dan menelaah materi, sehingga siswa 

hanya diam dan bersikap pasif (tidak aktif). 
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Menurut Montessori dalam Sardiman (2011: 96), menegaskan bahwa 

anak-anak memiliki tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk diri. Guru 

berperan sebagai pembimbing dan mengamati bagaimana perkembangan 

siswanya. Sedangkan menurut Rousseau dalam Sardiman (2011: 96-97), 

memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 

pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja 

sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun 

teknis. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan prose 

belajar harus aktif, sebab tanpa adanya aktivitas tidak akan terjadi suatu proses 

belajar. 

Menurut Hamalik (2013: 171), mengatakan bahwa pembelajaran yang 

efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan kepada siswa untuk 

dapat belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Aktivitas dalam proses 

pembelajaran yang dimaksud penekanannya pada siswa, sehinnga berdampak 

situasi belajar yang aktif. 

Aktivitas belajar banyak sekali macamnya maka para ahli 

mengklasifikasikan macam-macam aktivitas belajar, di antaranya menurut Paul D. 

Dierich dalam Hamalik (2013: 172) membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok, 

yaitu: 

(1) Kegiatan-kegiatan Visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 
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Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

(6) Kagiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor-

faktor, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu sama lain.  

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, metode pembelajaran Talking 

Stick dapat mengefektifkan aktivitas belajar siswa. Melalui penerapan metode 

pembelajaran Talking Stick siswa akan melakukan aktivitas belajar, seperti 
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mendengarkan, berdiskusi, membaca, menyampaikan pendapat, mengamati. 

Dengan aktivitas belajar siswa yang efektif, diharapkan akan berdampak kepada 

tercapainya hasil belajar yang optimal. 

2.1.7 Hasil Belajar 

Menurut Winkel (1996) dalam Purwanto (2013: 45), hasil belajar adalah 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya. Sedangkan menurut Suprijono (2014: 5), hasil belajar adalah pola-pola 

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

keterampilan. 

Menurut Gagne dalam Suprijono (2014: 5-6), hasil belajar berupa (1) 

informasi verbal, (2) keterampilan intelektual,(3) strategi kognitif, (4) 

keterampilan motorik, dan (5) sikap.  

Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi 

simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Kemampuan intelektual teridri dari kemampuan mengkategorisasi, 

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

keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakuakn aktivitas 

kognitif bersifat khas.  

Setrategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 



27 
 

  
 

Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa menginternalisai dan 

eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadi nilai-nilai sebagai 

standar prilaku. 

Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru 

menetapkan tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam pembelajaran adalah yang 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional. Menurut 

Sudjana (1996) dalam Purwanto (2013: 45), Karena tujuan pengajaran adalah 

kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan 

pengalaman belajar. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah 

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka dapat diketahu melalui evaluasi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sunal (1993) dalam Susanto (2013: 5), evaluasi 

merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa 

efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Menurut Purwanto (2013: 

46), hasil belajar dapat berupa berubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Dengan demikian, penilaian hasil belajar siswa meliputi segala hal yang 

dipelajari siswa di sekolah, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. Sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, hasil belajar siswa meliputi pemahama aspek kognitif, 

psikomotor, dan sikap siswa. 
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Dengan penjabaran mengenai hasil belajar, dapat membantu peneliti dalam 

melaksanakan penelitian dan mengetahui hasil-hasil belajar yang telah dicapai, 

apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Dalam penelitian ini 

peneliti menerapkan metode pembelajaran Talking Stick, diharapkan penerapan 

metode pembelajaran ini efektif terhadap hasil belajar siswa.  

2.1.8 Hakikat Pembelajaran PKn SD 

Pendididkan kewarganegaraan yang diberikan kepada siswa diharapkan 

mampu membina dan mengembangkan siswa supaya menjadi warga negara yang 

baik (good citizen). Menurut Soemantri (1970) dalam Susanto (2013: 226), warga 

negara yang baik adalah warga yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik. 

Sedangkan menurut Winataputra (1978) dalam Susanto (2013: 226), warga negara 

yang baik adalah yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara. 

Menurut Zamroni dalam Susanto (2013: 226), pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk untuk 

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. 

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mendididk generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipasif 

melalui suatu pendidikan yang diagonal. 

Istilah kewarganegaraan apabila dikaji secara mendalam berasal dari 

kepustakaan asing, yang memiliki dua istilah, yaitu civic education dan citizenship 

education. Cogan (1999) dalam Susanto (2013: 224) menjelaskan kedua istilah 

ini, sebagai berikut: 
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(1) civic education, diartikan sebagai : suatu mata pelajaran dasar di sekolah 

yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak 

setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. 

(2) Citizenship education atau education for citizensship, diartikan sebagai: 

istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar 

sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi 

keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media yang 

membantunya untuk menjadi warga negara seutuhnya. 

Djahiri (1996) dalam Susanto (2013: 228), esensi pembelajaran PKn bagi 

anak adalah bahwa secara kodrati maupun sosiokultural dan yuridis formal, 

keberadaan dan kehidupan manusia selalu membutuhkan nilai, moral, dan norma. 

Secara tegas, Kosasih Djahiri menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia di 

dunia ini tidak ada tempat dan waktu kehidupan yang bebas nilai (value free), 

karena dengan nilai, norma, dan norma ini, akan menuntun ke arah pengenalan jati 

diri manusia maupun kehidupannya. 

Kenapa PKn itu perlu diajarkan kepada anak, sedikitnya ada tiga alasan 

yang melandasiny, sebagaimana dikemukakan oleh Djahiri (1996) dalam Susanto 

(2013: 228), yaitu : 

(1) Bahwa sebagai makhluk hidup, manusia bersifat multikodrati dan 

multifungsi-peran (status); manusia bersifat multikompleks atau 

neopluralistis. Manusia memliki kodrat Ilahi, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik. 

(2) Bahwa setiap manusia memiliki: sense of …, atau value of …, dan 

conscience of …sense of…menunjukkan integritas atau keterkaitan atau 
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kepedulian manusia akan sesuatu. Sesuatu ini bisa materiel, imateriel, atau 

kondisional atau waktu. 

(3) Bahwa manusia ini unik (uniqe human). Hal ini karena potensinya yang 

multipotensi dan fungsi peran serta kebutuhan atau human desire yang 

multiperan serta kebutuhan. 

Sejalan dengan pendapat Djahiri, Dasim Budimansyah dan Sapriya (2012) 

dalam Susanto (2013: 229), berpendapat bahwa pendidikan PKn sangat penting 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pendidikan PKn harus 

dibangun atas dasar tiga paradigma, yaitu : 

(1) PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan 

untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara 

Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung 

jawab. 

(2) PKn secara teoritis dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat 

dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluens 

atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, 

konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela 

negara. 

(3) PKn secara programatik dirancang sebagai sebagai subjek pembelajaran 

yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding 

values) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk 

berbagai prilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

merupakan tuntutan bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut ide, nilai, konsep, 

dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. 
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Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan di sekolah 

dasar, karena usia anak sekolah dasar masih haus akan pengetahuan. Oleh karena 

itu sangat penting dan tepat untuk memberikan konsep dasar tentang wawasan 

Nusantara dan prilaku demokratis secara benar dan terarah, supaya terbentuk 

watak dan karakteristik warga negara yang baik. Jika salah dalam memberikan 

pemahaman, maka akan berdampak terhadap pola pikir dan prilaku pribadi yang 

akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. 

Tujuan pembelajaran PKn di sekolah dasar yaitu untuk membenrtuk watak 

dan karakteristik warganegara yang baik. Menurut Mulyasa (2007) dalam Susanto 

(2013: 231), tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk 

menjadikan siswa agar : 

(1) Mampu berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi 

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan dinegaranya. 

(2) Mampu berpartisipasi aktif dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan 

bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua 

kegiatan. 

(3) Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup 

bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik.  

Hal tersebut akan tercapai dengan mudah jika pendidikan nilai dan norma 

tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini karena siswa sudah memiliki nilai 

norma yang baik, maka tujuan untuk mencapai warga negara yang baik akan 

mudah terwujudkan. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

di sekolah dasar sangatlah penting. 
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2.1.9 Karakteristik Siswa SD 

Sebagai seorang guru, terutama guru sekolah dasar harus memiliki 

pemahaman terhadap karakteristik siswa sekolah dasar. Dengan memahami 

karakteristik siswa, guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan kondisi siswa sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat 

berjalan sesuai dengan harapan. Menurut Susanto (2013: 70), satu hal yang tidak 

boleh dilupakan oleh guru atau pendidik di sekolah dasar  adalah guru hendaknya 

memahami karakteristik siswa yang akan diajarnya. Karena anak yang berada di 

sekolah dasar tergolong anak usia dini, terutama di kelas awal. 

Masa usia dini, merupakan masa yang pendek bagi seseorang, akan tetapi 

pada masa itu justru masa-masa terpenting untuk seseorang. Hal tersebut 

dikarenakan pada masa usia dini (usia sekolah dasar) potensi-potensi yang 

dimiliki seseorang akan didorong untuk berkembang, jika pada masa ini dorongan 

yang diberikan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki seseorang, 

maka potensi-potensi tersebut akan berkembang dengan optimal. Sebaliknya, jika 

pada masa usia sekolah dasar potensi yang dimiliki seseorang tidak didorong 

maka potensi tersebut tidak akan berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, 

pemahaman guru mengenai karakter anak sekolah dasar sangatlah penting. 

Salah satu karakter anak sekolah dasar dapat dilihat dari perkembangan 

kognitif anak. Menurut Piaget dalam Susanto (2013:77-78), yang menyatakan 

bahwa setiap tahap perkembangan kognitif mempunyai karakteristik yang berbeda 

yang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi empat tahapan, yaitu: tahap 

sensori motor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap 

operasional formal. 
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(1) Tahap sensori motor (usia 0-2 tahun), pada tahap ini belum memasuki usia 

sekolah. 

(2) Tahap pra-operasional (usia 2-7 tahun), pada tahap ini kemampuan skema 

kognitifnya masih terbatas. Siswa suka meniru prilaku orang lain. Prilaku 

yang ditiru terutama prilaku orang lain (khususnya orang tua dan guru) yang 

pernah siswa lihat ketika orang lain itu merespon terhadap prilaku orang, 

keadaan, dan kejadian yang dihadapi pada masa lampau. Peserta didik mulai 

mampu menggunakan kata-kata yang benar dan mampu pula 

mengekspresikan kalimat-kalimat pendek secara efektif. 

(3) Tahap operasional konkret (usia 7-11 tahun), pada tahap ini siswa sudah 

mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi, misalnya volume dan 

jumlah; mempunyai kemampuan memahami cara mengkombinasikan 

beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain itu, peserta 

didik sudah mampu berpikir sistematis mengenal benda-benda dan 

peristiwa-peristiwa yang konkret. 

(4) Tahap operasional formal (usia 11-15 tahun), pada tahap ini siswa sudah 

menginjak usia remaja, perkembangan kognitif siswa pada tahap ini telah 

memiliki kemampuan mengordinasikan dua ragam kemampuan kognitif 

baik secara simultan (serentak) maupun berurutan. 

Berdasarkan teori perkembangan kognitif menurut Piaget, maka anak usia 

sekolah dasar termasuk kedalam tahap operasional konkret (usia 7-11 tahun). 

Menutur Susanto (2013: 79), pada rentang usia 7-11 tahun anak mulai 

menunjukkan prilaku belajar yang berkembang yang ditandai dengan ciri-ciri 

sebagai berikut: 
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(1) Anak mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek 

situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara 

serentak. 

(2) Anak-anak mulai berpikir secara operasional, yakni anak mampu 

memahami aspek-aspek kumulatif materi, seperti : volume, jumlah, berat, 

luas, panjang, dan pendek. Anak juga mampu memahami tentang peristiwa-

peristiwa yang konkret. 

(3) Anak dapat menggunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda yang bervariasi beserta tingkatannya. 

(4) Anak mampu membentuk dan menggunakan keterhubungan aturan-aturan, 

prinsip ilmiah sederhana, dan menggunakan hubungan sebab akibat. 

(5) Anak mampu memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, 

pendek, lebar, luas, sempit, ringan, dan berat. 

Berdasarkan penjabaran di atas, anak usia sekolah dasar berada pada 

rentan 7-11 tahun pada tahap operasional konkret. Dimana siswa memiliki 

perkembangan belajar yang memiliki ciri-ciri seperti yang dijelaskan diatas. Oleh 

karena itu, pada pembelajaran PKn yang cenderung bersifat abstrak siswa 

mengalami kesuliatn dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Jika hal itu 

tidak diantisipasi, maka dapat berdampak pada hasil belajar yang rendah. 

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

penerapan metode pembelajaran Talking Stick pada pembelajaran PKn. Melalui 

metode pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya 

sendiri sesuai dengan tahap perkembangannya yaitu berpikir konkret. Melalui 

membaca materi-materi pembelajaran, siswa dapat memperoleh pemahaman 

tentang materi yang sedang dipelajari. Berdasarkan pemahaman yang dimiliki 
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siswa, maka siswa dapat memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 

materi. Usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh jawaban atas persoalan 

yang ada menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran, siswa bekerjasama 

dengan teman sekelompoknya, mengamati pendapat orang lain dan berani 

mengungkapkan pendapat. Sehingga persoalan yang dihadapi siswa dapat 

terjawab, dan kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran dapat 

diatasi, dan siswa dapat mencapai aktivitas dan hasil belajar yang optimal. 

2.1.10 Metode Pembelajaran 

Menurut Fathurrahman Pupuh (2007) dalam Ngalimun (2013: 9), secara 

harfiah metode berarti cara. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan 

sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam kaitanya dengan pembelajaran, metode didefinisikan sebagai cara-cara 

menyajikan bahan ajar pada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Departemen Agama RI dalam Hamdani (2010:80), metode 

pemebelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran 

kepada siswa. Karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif, 

metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 

Dengan demikian, metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan 

proses belajar mengajar. 

Dari pengertian tersebut, pemilihan metode pembelajaran sangat penting 

dalam suatu proses belajar mengajar. Metode pembelajaran yang baik dapat 

memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajarn yang telah ditetapkan. 

Menurut Hamdani (2010:81), metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 
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memungkinkan siswa banyak belajar proses (learning by process), bukan hanya 

belajar produk (learning by product). Belajar produk pada umumnya hanya 

menekankan pada segi kognitif, sedangakan belajar proses dapat memungkinkan 

tercapainya tujuan belajar dari segi kognitif, afektif (sikap) maupun psikomotor 

(keterampilan). Oleh karena itu, dalam menentukan metode pembelajaran yang 

akan digunakan hendaknya sebagai seorang guru harus memiliki pemahaman serta 

pengetahuan tentang metode pembelejaran. Dengan pemahaman dan pengetahuan 

guru tersebut, diharapkan guru dapat menentuka metode mana yang sekiranya 

sesuai dan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dengan demikian salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru 

adalah keterampilan dalam memilih metode pembelajaran. Semakin sesuai metode 

pembelajarn yang digunakan guru, maka semakin efektif proses pembelajaranya. 

Hal tersebut dikarenakan, pemilihan metode pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru merupakan suatu upaya guru untuk dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan cara atau prosedur yang diterapkan oleh guru dalam 

suatu proses pembelajaran sebagai upaya guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Dengan penerapan metode pembelajaran, juga 

diharapkan dapat mencapai aktivitas belajar dan hasil belajar siswa secara 

optimal. Hal tersebut dikarenakan penggunaan metode pembelajaran yang tidak 

mengaktifkan siswa baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotor, akan sulit 

untuk mencapai hasil belajar siswa, tujuan, dan efektifitas pembelajaran yang 

optimal. 
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2.1.11 Metode Pembelajaran Talking Stick 

Metode pembelajaran Talking Stick merupakan bagian dari pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa 

dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

(Hamdani, 2011: 30). Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar 

dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap 

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pembelajaran. 

 Metode Talking Stick pada mulanya merupakan metode yang digunakan 

oleh penduduk asli Amerika yang digunakan untuk mengajak semua orang supaya 

mau berbicara dan menyampaikan pendapat di dalam sebuah forum atau 

pertemuan antar suku (Huda, 2013: 224). Sekarang ini, metode Talking Stick 

digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran di dalam kelas.  

Pembelajaran dengan metode Talking Stick mendorong siswa untuk berani 

mengemukakan pendapat (Suprijono, 2014: 109). Metode ini merupakan salah 

satu metode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, 

sehingga siswa selalu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam 

pembelajaran menggunakan metode Talking Stick, fokus utama guru adalah 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. Metode ini, melatih keterampilan sosial siswa 

dalam berinteraksi dengan temannya, selain itu juga melatih keterampilan siswa 

dalam memahami materi, dan menyampaiakan pendapat. 

Sesuai dengan namanya, Talking Stick merupakan metode pembelajaran 

kelompok dengan bantuan tongkat. Kelompok yang memperoleh giliran untuk 

memegang tongkat memiliki kesempatan untuk menjawab pertnyaan yang 
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diberikan oleh guru berkaitan dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya. Kegiatan ini diulang terus menerus sampai semua kelompok 

mendapatakan giliran memegang tongkat dan menjawab pertanyaan dari guru.  

2.1.11.1 Langkah-langkah Pembelajaran Metode Talking Stick 

Adapun langkah-langkah dalam metode pembelajaran Talking Stick yang 

diadaptasi dari Huda (2013:225) adalah sebagai berikut: 1) guru membagi 

kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa yang heterogen, 2) guru 

menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya + 20 cm, 3) guru menyampaikan 

materi pokok yang akan dipelajari oleh siswa, kemudia memberikan kesempatan 

kepada kelompok untuk membaca dan mempelajari materi pelajaran, 4) siswa 

berdiskusi membahas masalah yang ada di dalam wacana (materi pelajajaran), 5) 

setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, guru 

mempersilakan siswa untuk menutup materi bacaan, 6) guru mengambil tongkat 

dan memberikannya kepada salah satu siswa, setelah itu guru memberi pertanyaan 

dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian 

seterusnya samapai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap 

pertanyaan dari guru, 7) guru memberikan kesimpulan mengenai materi yang 

telah dipelajari, 8) guru melakukan evaluasi/penilaian pembelajaran, 9) guru 

menutup pembelajaran. 

2.1.11.2 Kelebihan Metode Talking Stick 

Metode pembelajaran Talking Stick ini, ternyata memiliki kelebihan atau 

manfaat dalam pelaksanaanya. Diadaptasi dari Huda (2013:225) yaitu:  

(1) Mampu menguji kesiapan siswa 
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Kesiapan siswa dalam belajar. Jika siswa sudah siap dalam belajar pastinya 

siswa akan dengan mudah memahami materi yang dipelajarinya dengan cepat. 

(2) Melatih keterampilan siswa dalam membaca dan memahami materi 

pembelajaran dengan cepat.  

Dalam proses pembelajaran dengan metode Talking Stick, siswa diberikan 

kesempatan oleh guru untuk membaca dan memahami materi sendiri dengan 

waktu yang relatif singkat. Setelah selesai membaca siswa memperoleh beberapa 

pertanyaan dari guru dan tidak diperbolehkan untuk membaca materi di buku 

(buku pelajaran ditutup). 

(3) Melatih siswa untuk siap dalam situasi apapun. 

Dalam hal ini guru melatih siswa melalui perputaran tongkat, tongkat yang 

berputar dari siswa satu ke siswa lainnya diberhentikan sesuai dengan kemauan 

guru jadi semua siswa harus siap apabila memperoleh giliran memegang tongkat 

dan mendapatkan pertanyaan dari guru.  

2.1.11.3 Kelemahan Metode Talking Stick 

Metode Talking Stick tidak hanya memiliki kelebihan saja, akan tetapi juga 

memiliki kekurangan dalam pelaksanaanya. Pembelajaran dengan metode Talking 

Stick meskipun dapat digunakan untuk semua kelas atau semua tingkatan umur 

tapi memiliki kekurangan dalam penerapannya, diadaptasi dari Huda (2013: 226) 

yaitu metode ini kurang sesuai bila digunakan bagi siswa yang secara emosional 

belum terlatih untuk bisa berbicara di hadapan guru. Sejalan dengan pendapat 

Huda, menurut Jaul (2014) menyatakan Jika hal tersebut dipaksakan, proses 

pembelajaran tidak akan berjalan, sebab siswa yang nantinya memperoleh giliran 

untuk menjawab pertanyaan akan merasa tegang dan ketakutan tidak bisa 

menjawab pertanyaan. Dengan kondisi pembelajaran tersebut, kegiatan 
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pembelajaran menjadi tidak kondusif dan siswa merasa terbebani dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, untuk menghindari kekurangan dalam penerapan metode 

Talking Stick, dapat diminimalisir dengan cara mengetahui karakteristik siswa-

siswa tersebut dengan baik. Guru harus benar-benar mengetahui apakah siswa 

sudah terbiasa bebicara atau menyampaiakn pendapat di depan guru atau belum. 

Jadi, sebelum menerapkan metode ini guru harus benar-benar memperhatikan 

kesesuaian metode dengan kondisi siswa dan materi yang akan disampaikan. 

2.1.12 Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan suatu metode pembelajaran yang biasa 

digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. 

Menurut Ruminiati (2007: 2-4), metode ceramah merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk menjelaskan materi secara verbal, dan biasanya memiliki alat 

bantu visual. 

Sedangkan menurut Sagala (2009) dalam Taniredja, ceramah adalah 

bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada siswa. 

Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat 

menggunakan alat bantu seperti gambar dan audio visual lainnya. Ceramah juga 

sebagai kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata yang sering 

mengamburkan dan kadang ditafsirkan salah.  

Penggunaan metode pembelajaran Talking Stick pada penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran lain yang dapat 

digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran PKn. Metode pembelajaran 

ini dapat digunakan sebagai pelengkap metode pembelajaran ceramah. 
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2.1.13 Materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas III sekolah dasar pada 

semester genap dibagi menjadi 2 standar kompetensi, yaitu memiliki harga diri 

sebagai individu, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Standar 

kompetensi memiliki kebanggan sebagai bangsa Indonesia terdiri dari 2 

kompetensi dasar. Pertama, mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti 

kebinekaan, kekayaan alam, dan keramahtamahan. Kedua, menampilkan rasa 

bangga sebagai anak Indonesia. 

Alokasi waktu yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran 2 

kompetensi dasar tersebut adalah 7× pertemuan (14×35 menit). Pada penelitian 

ini, hanya akan membahas kompetensi dasar mengenal kekhasan bangsa 

Indonesia seperti kebhinekaan, kekayaan alam, kerahmah tamahan. Rincian 

pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Silabus Materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Waktu 

(Menit) 

4.1 Mengenal kekhasan 

bangsa Indonesia 

seperti 

khebinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan 

Bangga 

sebagai 

bangsa 

Indonesia 

4.1.1 Mampu menceritakan 

ciri-ciri khas bangsa 

Indonesia seperti hal 

bahasa, rumah adat, 

senjata tradisional, 

maupun kesenian 

2jp × 35 

Bangga 

sebagai 

bangsa 

Indonesia 

4.1.2 mampu menunjukkan 

hasil kekayaan alam 

dilaut 

2jp × 35 

Bangga 

sebagai 

bangsa 

Indonesia 

4.1.3 mampu menyebutkan 

manfaat hasil 

kekayaan alam dilaut 

seperti terumbu 

karang 

2jp × 35 

 



42 
 

  
 

Pada kompetensi dasar, materi yang akan dikaji diambil dari Bestari, P. 

Ani Sumiati. (2008), antara lain:  

2.1.13.1 Ciri Khas Bangsa Indonesia 

Bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, suku bangsa, dan kekayaan 

alam. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak menimbulkan 

perselisihan. Bahkan, perbedaan tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 

Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang dikenal dengan "Bhinneka 

Tunggal Ika". Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kitab Sutasoma karangan 

Mpu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda, tetapi satu tujuan. 

Bhinneka Tunggal Ika merupakan pemersatu keragaman bangsa Indonesia. 

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam lambang negara “Burung 

Garuda” yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Keanekaragaman bangsa 

Indonesia harus kita syukuri, karena keanekaragaman ini dapat menjadi kekayaan 

nasional. 

Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau dihuni oleh suku 

bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. 

Kebudayaan daerah meliputi pakaian, makanan, tarian, musik, dan rumah adat. 

Dengan adanya keanekaragaman ini kita harus selalu berpegang teguh pada 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, agar bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak 

terpecah belah. 

2.1.13.2 Kekayaan Alam Indonesia 

Indonesia berada di kawasan tropis dan dikelilingi oleh lautan. Selain itu, 

Indonesia juga berada di kawasan yang merupakan bagian dari rangkaian 

pegunungan api. Oleh karena itu, tanah Indonesia sangat subur. Alam Indonesia 
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menyimpan berbagai potensi kekayaan alam yang luar biasa, baik yang ada di 

daratan maupun di lautan. 

Kekayaan alam di laut sangatlah banyak, seperti ikan, rumput laut, 

terumbukarang, dan lainnya. Hasil kekayaan laut memiliki manfaat masing-

masing seperti digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makanan, obat, 

dan lainnya. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian tentang penerapan metode Talking Stick sudah banyak 

dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Talking Stick 

merupakan metode pembelajaran yang efektif bila diterapkan dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Penelitian mengenai penerapan metode Talking Stick, 

antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Kolawole (2007) dengan judul “Effects of 

competitive and cooperative learning strategies on academic performance of 

Nigerian students in mathematics”.  

The result of the statistical evaluation showed that, Cooperative learning 

strategy is more effective than competitive learning strategy in teaching of 

Mathematics at Secondary School level. Teachers should adopt coop-

erative learning strategy as an effective learning strategy in order to 

improve student’s performance, social inter-action skills and foster meta-

cognition in students.  

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran kooperatf lebih 

efektif dari strategi pembelajaran kompetitif dalam pelajaran matematika di 

tingkat Sekolah Menengah. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan guru dapat 

menerapkan strategi pembelajaran kooperatif sebagai strategi pembelajaran yang 
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efektif dalam rangka meningkatkan kinerja siswa, keterampilan sosial siswa dan 

nilai  kognitif. 

Penelitian juga dilakukan oleh Bayraktar (2010) dengan judul “The effect 

of cooperative learning on students‟ approach to general gymnastics course and 

academic achievements”.  

The result of the statistical evaluation showed that, usage of cooperative 

learning during gymnastics classes has a stronger link with students’ 

academic success, lesson attitude and practicing skills. In addition, the 

data gathered through student’s opinion scale suggest that, students liked 

cooperative learning.  

 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif efektif 

untuk meningkatkan nilai akademik, nilai-nilai sikap, keterampilan. Selain itu, 

data yang diperoleh dari skala pendapat siswa menunjukkan bahwa siswa juga 

senang mengikuti pembelajaran kooperatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diah (2013) dengan judul “Keefektifan 

Model Pembelajaran Talking Stick Terhadap Hasil Belajar Materi Pokok Aljabar”. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa kelas eksperimen 

memperoleh rata-rata nilai 71. Persentase jumlah siswa yang hasil belajarnya ≥ 71 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick berbantuan lembar 

kegiatan siswa lebih dari 80% dari pada persentase siswa yang hasil belajarnya ≥ 

71 pada kelas dengan model pembelajaran konvensional. Dari rincian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe talking stick 

berbantuan lembar kegiatan siswa lebih efektif dari pada model pembelajaran 

konvensional pada materi pokok bentuk aljabar kelas VIII semester gasal di SMP 

Negeri 1 Kranggan Kabupaten Temanggung. 

Kemudian pada tahun 2013 Siti juga melakukan penelitian eksperimen 

yang berjudul “Efektifitas Penerapan Metode Talking Stick dengan Media Power 
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point Terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok 

Sistem Pencernaan Makanan Pada Manusia Kelas VIII di MTS Ibnull Qoyyim 

Putri”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Talking Stick 

dengan media Power point efektif meningkatkan hasil belajar siswa dengan rata-

rata nilai post test pada kelompok eksperimen 79,79 dan dengan nilai t hitung 

sebesar 2,939 (> 2,315). Penerapan metode Talking Stick dengan media Power 

point efektif meningkatkan motivasi belajar siswa dengan nilai Uji Mann Whiteny 

U 149 (< 682,50) dan nilai (1- p-value) sebesar 0,002 (< 0,05). Dari hasil 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode Talking Stick dengan Media 

Power point efektif terhadap hasil dan motivasi belajar siswa pada materi pokok 

sistem pencernaan makanan pada manusia kelas VIII di MTS Ibnull Qoyyim 

Putri. 

Penelitian yang dilakukan Khasanah (2013) dengan judul “Keefektifan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick Berbantuan Lembar Kegiatan 

Peserta didik terhadap Hasil Belajar Materi Pokok Aljabar”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen memperoleh nilai 

rata-rata 79,79 sedangkan pada kelas kontrol hanya 74,22. Dari hasil penelitian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa model Talking Stick efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar pada materi pokok Aljabar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2013) dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Talking Stick dengan Media Visual 

pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang”. Hasil penelitian 

menujukkan bahwa aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I 

memperoleh skor 11,7 dengan kriteria cukup, pada siklus II memperoleh skor 15,1 

dengan kriteria baik, dan pada siklus III memperoleh skor 16,8 dengan kriteria 
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baik. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 63,8%, pada 

siklus II sebesar 74%, dan pada siklus III sebesar 86,48%. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model Talking Stick dengan media 

visual mengalami peningkatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pramukantoro (2013) dengan judul 

“Pengembangan Perangkat Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick 

pada Standar Kompetensi Mengoperasikan Peralatan Pengendali Daya Tegangan 

Rendah di SMKN 2 Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen memperoleh rata-rata nilai 80,33 dan rata – rata nilai  

kelas kontrol sebesar 72,75%. Perhitungan menggunakan uji t didapat nilai thitung 

5,919 dan untuk ttabel 2,04 dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelas yang menerapkan 

pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Talking Stick memperoleh hasil belajar lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa perbedaan dengan 

penelitian ini. Berdasarkan penjabaran tersebut terlihat perbedaan antara 

penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini yaitu, metode penelitian yang 

digunakan, responden penelitian yang digunakan dalam penelitian, sekolah yang 

akan digunakan sebagai tempat penelitian, materi yang akan diajarkan, dan 

variabel yang diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu menunjukkan adanya 

keberhasilan dalam penerapan metode pembelajaran Talking Stick. Dengan 

adanya keberhasilan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
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dengan judul “Keefektifan Penerapan Metode Talking Stick terhadap Aktifitas dan 

Hasil Belajar PKn pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 01 Sangkajoyo 

Kabupaten Pekalongan”. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

Banyak mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, salah satunya yaitu 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn termasuk mata pelajaran 

yang wajib, akan tetapi dalam proses pembelajarannya masih banyak siswa yang 

kurang berminat. Hal tersebut dikarenakan, dalam proses pembelajaran guru 

hanya menggunakan metode ceramah, guru kurang variatif dalam menyajikan 

materi dalam pembelajaran PKn. Penggunaan metode ceramah menyebabkan 

siswa merasa bosan dan pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Selama 

proses pembelajaran siswa hanya sebagai objek belajar bukan subjek belajar, 

sehingga berdampak pada aktivitas dan hasil belajar siswa yang rendah. Untuk 

meningkatkannya, guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

efektif.  

Pembelajaran PKn yang efektif, perlu dukungan semua komponen seperti 

guru harus menguasai materi, penggunaan metode pembelajaran yang tepat, 

pengelolaan kelas yang efektif, dan penggunaan model pembelajaran yang 

bervariasi. Penerapan  metode Talking Stick pada pembelajaran PKn dapat 

digunakan sebagai alternatif metode pembelajaran PKn karena sesuai dengan 

karakter siswa kelas III SD, yaitu berada pada tahap operasional konkret sehingga 

dapat mengaktifkan siswa. Selain itu, diharapkan efektif terhadap hasil belajar dan 

aktivitas belajar PKn. Dalam proses pembelajaran PKn yang menerapkan metode 
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Talking Stick, siswa bekerjasama, berdiskusi, memecahkan masalah, dan 

menyampaikan pendapat. Dilihat dari tahap pembelajaran Talking Stick, siswa 

lebih berperan sebagai subjek belajar karena guru hanya membimbing dan 

memfasilitasi, sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan bagan kerangka berpikir 

metode pembelajaran Talking Stick. Bagan kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir 

Jadi, penerapan metode pembelajaran Talking Stick ini diharapkan lebih 

efektif jika dibandingkan dengan penerapan metode pembelajaran ceramah 

Siswa 

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

Metode Pembelajaran 

Talking Stick 

Metode Pembelajaran 

Ceramah 

Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa 

Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa 

Dibandingkan 

Ada atau tidak perbedaan antara aktivitas dan hasil belajar siswa  yang 

menerapkan metode pembelajaran Talking Stick dengan pembelajaran yang 

menerapkan metode ceramah. 
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terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn siswa dengan  materi pembelajaran 

Bangga Sebagai Bangsa Indonesia mata pelajaran PKn pada kelas III yang akan 

dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 01 Sangkanjoyo Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan. 

 

2.4  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014:99). Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

(1) HO1  : Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn materi Bangga sebagai Bangsa Indonesia antara 

pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran Talking Stick dengan 

pembelajaran yang menerapkan metode ceramah. 

 HO  : µ1 = µ2 

H a1  : Terdapat perbedaan aktivitas  belajar siswa dalam pembelajaran 

PKn materi Bangga sebagai Bangsa Indonesia antara pembelajaran yang 

menerapkan metode pembelajaran Talking Stick dengan pembelajaran yang 

menerapkan metode ceramah. 

 Ha : µ1 ≠ µ2 
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(2) HO2 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn materi Bangga sebagai Bangsa Indonesia antara 

pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran Talking Stick dengan 

pembelajaran yang menerapkan metode ceramah. 

HO : µ1 = µ2 

H a2 : Terdapat perbedaan hasil  belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

materi Bangga sebagai Bangsa Indonesia antara pembelajaran yang 

menerapkan metode pembelajaran Talking Stick dengan pembelajaran yang 

menerapkan metode ceramah. 

 Ha : µ1 ≠ µ2 

(3) HO3 : Metode pembelajaran Talking Stick tidak efektif terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan. 

 HO : µ1 ≤ µ2 

H a3 : Metode pembelajaran Talking Stick efektif terhadap aktivitas 

belajar siswa kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan. 

Ha : µ1 > µ2 

(4) HO4 :  Metode pembelajaran Talking Stick tidak efektif terhadap 

hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan. 

 HO: µ1 ≤  µ2 

 H a4 : Metode pembelajaran Talking Stick efektif terhadap hasil belajar 
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siswa kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan. 

 Ha : µ1 > µ2 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014: 109) metode penelitian 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Sementara 

itu, menurut Gay (1981) dalam Emzir (2009: 63-64), metode penelitian 

eksperimen merupakan metode penelitian yang dapat menguji secara benar 

hipotesis yang menyangkut hubungan kausal (sebab akibat). Dengan penelitian 

ekperimen ini peneliti sengaja membangkitkan timbulnya suatu kejadian atau 

keadaan, kemudian diteliti bagaimana akibatnya. Dengan kata lain, eksperimen 

adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara 

dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan menganalisis atau 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Eksperimen 

selalu dilakukan untuk melihat akibat suatu perlakuan (Arikunto, 2010: 9). 

3.1.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan quasi experimental design yaitu bentuk desain 

eksperimen yang merupakan pengembangan dari true experimental design. Desain 

ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 
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(Sugiyono, 2014: 116). Bentuk quasi experimental design yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu nonequivalent control group design, yang memiliki paradigma 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian nonequivalen control group design 

 

Keterangan:  

O1 : keadaan awal kelas eksperimen 

O2 : hasil penilaian kelas eksperimen setelah diberi perlakuan 

O3 : keadaan awal kelas kontrol 

O4 : hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan 

X : perlakuan yang diberikan kepada kelas eksperimen, yaitu metode 

pembelajaran Talking Stick. 

Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Pada tahap awal, kedua kelompok tersebut mendapatkan 

perlakuan yang sama, yaitu sama-sama melakukan tes awal. Akan tetapi pada 

tahap berikutnya kedua kelompok tersebut mendapatkan perlakuan yang berbeda. 

Kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan (X), sedangkan kelompok kontrol 

tidak mendapatkan perlakuan. Pada penelitian ini kelompok pertama (kelas 

eksperimen) memperoleh perlakuan dengan menerapkan metode pembelajaran 

Talking Stick pada pembelajaran PKn, sedangkan kelompok kedua (kelas kontrol) 

 

O1       X         O2 

………………………. 
O3          O4 
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tidak mendapatkan perlakuan (tidak menerapkan metode pembelajaran Talking 

Stick), tetapi menerapkan metode pembelajaran ceramah pada pembelajaran PKn. 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari penerapan metode tersebut, maka 

dilakukan tes pada akhir pembelajaran. Hasil dari tes tersebut dapat digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa yang 

signifikan antara kelas yang mendapatkan perlakuan dengan kelas yang tidak 

mendapatkan perlakuan. 

3.1.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan penulis 

dalam kegiatan penelitian. Secara umum, prosedur penelitian dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur penelitian akan dipaparkan pada uraian 

berikut. 

3.1.2.1 Tahap Persiapan 

Merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum 

melaksanakan penelitian. Tahapannya sebagai berikut: 

(1) Mengajukan topik. 

Pada tahap ini, penulis mengajukan tiga topik ke lembaga PGSD UPP Tegal. 

Setelah melalui tahap seleksi yang dilakukan para ahli, maka terpilihlah satu 

topik yang dijadikan sebagai topik untuk penelitian. Topik yang terpilih 

yaitu keefektifan metode pembelajaran Talking Stick  pada mata pelajaran 

PKn pada siswa kelas III. 

(2) Menentukan tempat penelitian. 

Pada tahap ini, penulis menentukan tempat yang tepat untuk melaksanakan 

penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih SD Negeri 01 Sangkanjoyo 
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dan SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan sebagai tempat 

penelitian. Alasannya karena kedua Sekolah Dasar tersebut memiliki 

karakteristik yang hampir sama.  

(3) Melakukan wawancara tidak terstruktur dan observasi. 

Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara dan observasi terhadap guru 

kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung 

Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan informasi dan data awal 

penelitian. Penulis melakukan wawancara dan observasi kepada guru kelas 

III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan, yaitu Jumaroh, 

S.Pd.SD dan guru kelas III SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten 

Pekalongan Dwi Yudiningsih, A.Ma.Pd Wawancara dan observasi, 

dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2015. 

(4) Menentukan populasi. 

Pada tahap ini, penulis menentukan populasi berdasarkan data awal yang 

diperoleh dari guru SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 

Kebonagung Kabupaten Pekalongan. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD 

Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan. 

(5) Menentukan kelompok penelitian  

Pada tahap ini, penulis langsung menentukan dua kelas yang akan dijadikan 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peneliti memilih kelas III SD 

Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan sebagai kelas eksperimen 

dan kelas III SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan sebagai 

kelas kontrol. 

(6) Menentukan sampel. 
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Sampel yang digunakan yaitu siswa kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

dan SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan. Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik sampling jenuh. Sampel penelitian ini 

berjumlah 60 siswa, yaitu kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten 

Pekalongan sebagai kelas eksperimen berjumlah 30 siswa dan kelas III SD 

Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan sebagai kelas kontrol 

berjumlah 30 siswa. 

(7) Mengajukan proposal penelitian. 

Pada tahap ini, penulis mengajukan proposal penelitian kepada lembaga 

PGSD UPP Tegal. Proposal yang penulis ajukan, sebelumnya 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yaitu Drs. Utoyo, M.Pd. 

(8) Membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Pada tahap ini, penulis membuat RPP sesuai dengan materi yang dipilih dan 

sesuai juga dengan silabus. RPP yang dibuat merupakan RPP untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

(9) Membuat kisi-kisi lembar observasi aktivitas belajar. 

Pada tahap ini, penulis membuat kisi-kisi lembar observasi aktivitas belajar 

yang berisi tentang butir-butir yang akan diamati untuk mengukur tingkat 

keaktifan siswa dalam pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 

Talking Stick. Kisi-kisi lembar observasi aktivitas belajar siswa dibuat 

berdasarkan model pembelajaran yang digunakan. 

(10) Membuat butir soal uji coba lembar observasi aktivitas belajar. 

Pada tahap ini, penulis membuat butir soal uji coba lembar observasi 

aktivitas belajar yang sudah dilengkapi dengan indikator. Butir soal uji coba 

lembar observasi aktivitas belajar ini digunakan dalam uji coba metode 
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pembelajaran Talking Stick di kelas uji coba. Pengujicobaan butir soal uji 

coba lembar observasi aktivitas belajar bertujuan agar butir soal lembar 

observasi aktivitas belajar yang digunakan dalam penelitian ini valid dan 

reliabel. 

(11) Membuat kisi-kisi soal. 

Pada tahap ini, penulis membuat kisi-kisi soal yang sesuai dengan materi 

yang diambil dan indikator pembelajaran. Kisi-kisi soal yang dibuat 

dilengkapi dengan indikator butir soal, nomer soal, tingkat ranah kognitif 

dan tingkat kesukaran butir soal. Pada penelitian ini, peneliti membuat 40 

butir soal dengan 18 indikator butir soal. 

(12) Membuat soal uji coba. 

Pada tahap ini, penulis membuat soal uji coba berdasarkan kisi-kisi soal 

yang telah ditentukan. Pembuatan soal uji coba ini memperhatikan isi soal 

dan tampilan soal. Soal uji coba divalidasi oleh tim ahli untuk mendapatkan 

soal uji coba yang layak untuk diujicobakan. 

(13) Membuat lembar pengamatan model. 

Pada tahap ini, penulis membuat lembar pengamatan metode yang sesuai 

dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Lembar pengamatan 

metode pada penelitian ini, merupakan lembar pengamatan metode 

pembelajaran Talking Stick. Lembar pengamatan metode pembelajaran 

digunakan untuk mengamati penampilan penulis saat melaksanakan 

pembelajaran di kelas.  

(14) Mengurus perijinan penelitian. 

Pada tahap ini, penulis mengurus perijinan penelitian yang dimulai dari 
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perijinan penelitian dari dosen pembimbing (Drs. Utoyo, M.Pd), perijinan 

penelitian dari  lembaga PGSD UPP Tegal, perijinan penelitian dari  

BAPPEDA Kabupaten Pekalongan, perijinan dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pekalongan, UPTD kecamatan Kajen, SD Negeri 01 

Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan. 

3.1.2.2  Tahap Pelaksanaan 

Merupakan tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Tahapannya sebagai berikut: 

3.1.2.2.1  Persiapan Pembelajaran 

(1) Melakukan uji coba model pembelajaran di kelas uji coba. 

Uji coba model pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 18 maret 2015. Uji 

coba model pembelajaran yang dilakukan yaitu metode pembelajaran 

Talking Stick pada pelajaran PKn di kelas III SD Negeri 01 Tajur Kabupaten 

Pekalongan. Penulis sengaja melakukan uji coba metode pembelajaran 

Talking Stick dengan tujuan agar saat pelaksanaan penelitian pada kelas 

eksperimen langkah-langkah pembelajaran Talking Stick  berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan yang direncanakan. 

(2) Melakukan uji coba butir soal aktivitas belajar. 

Uji coba butir soal aktivitas belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran 

Talking Stick dilakukan pada tanggal 18 Maret 2015. Uji coba butir soal 

aktivitas belajar dilaksanakan secara bersamaan dengan uji coba metode 

pembelajaran Talking Stick pada pelajaran PKn di kelas III SD Negeri 01 

Tajur Kabupaten Pekalongan. Pengujicobaan butir soal aktivitas belajar 

siswa bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir soal 

aktivitas belajar siswa yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 
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(3) Melakukan tes dengan menggunakan soal uji coba. 

Tes dengan menggunakan soal uji coba dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 

2015 di kelas III SD Negeri 01 Tajur Kabupaten Pekalongan. Soal yang 

diujicobakan berjumlah 40 butir soal dengan 4 pilihan jawaban. 

Pengujicobaan butir soal ini bertujuan untuk menentukan butir soal yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

(4) Menganalisis hasil uji coba. 

Hasil uji coba butir soal aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

metode pembelajaran Talking Stick dan hasil uji coba soal dianalisis oleh 

penulis. Hasil uji coba butir soal aktivitas belajar siswa dianalisis dengan 

menggunakan program SPSS versi 20 agar diketahui validitas dan 

reliabilitasnya. Selain itu, hasil uji coba tes dianalisis dengan menggunakan 

program SPSS versi 20 dan perhitungan manual agar diketahui validitas, 

reliabilitas, daya sukar, dan daya bedanya. Butir soal aktivitas belajar siswa 

dan hasil uji coba soal yang memenuhi kriteria digunakan sebagai instrumen 

penelitian.  

(5) Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

Lembar observasi aktivitas belajar siswa disusun berdasarkan hasil uji coba 

butir soal  aktivitas belajar siswa. Pada penelitian ini, berdasarkan 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 20 seluruh butir soal 

aktivitas belajar siswa yang diujicobakan dinyatakan valid dan reliabel. 

Sehingga tidak ada perubahan pada perumusan lembar observasi aktivitas 

belajar siswa yang digunakan pada saat uji coba maupun penelitian. 

(6) Menyiapkan soal tes awal dan tes akhir yang diambil dari soal uji coba. 
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Soal tes awal dan tes akhir, merupakan soal yang sama. Soal tes tersebut 

diambil dari soal tes uji coba. Setelah melalui penghitungan dengan 

menggunakan program SPSS versi 20 dan penghitungan manual, maka 

peneliti memilih 20 butir soal yang sudah memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sebagai instrumen penelitian.  

3.1.2.2.2 Perlakuan yang Diberikan 

Tabel 3.1 Perlakuan yang Diberikan Pada Penelitian 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kegiatan Pendahuluan Kegiatan Pendahuluan 

Mengkondisikan semua siswa untuk 

berdoa 

Mengkondisikan semua siswa  untuk 

berdoa 

Melakukan presensi Melakukan presensi 

Pretest Pretest 

Menyampaikan tujuan pembelajaran Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Memberikan apersepsi berkaitan dengan 

materi yang akan dibahas 

Memberikan apersepsi berkaitan dengan 

materi yang akan dibahas 

Kegiatan Inti Kegiatan Inti 

Eksplorasi Eksplorasi 

Guru menyampaikan materi bangga 

sebagai bangsa Indonesia secara singkat 

Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang materi banggga sebagai bangsa 

Indonesia 

Elaborasi Guru menjelaskan materi ajar 

Siswa melaksanakan diskusi kelompok Elaborasi 

Siswa melakuakn permainan Talking 

Stick. 

Siswa memperhatikan penjelasan  guru 

Siswa menyampaikan pendapatnya 

secara individu berdasarkan hasil 

diskusi. 

Siswa mencatat materi yang guru tulis 

dipapan tulis 

Siswa menaggapi pendapat dari siswa 

lain secara bergantian. 

Siswa bertanya mengenai materi 

pembelajaran yang belum jelas. 

Elaborasi Elaborasi 

Guru bertanya jawab kepada siswa 

seputar materi pembelajaran 

memantapkan gagasan 

Guru bertanya jawab kepada siswa 

mengenai keragaman bangsa Indonesia. 

 

Kegiatan Penutup Kegiatan Penutup 

Melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan 

Melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan 

Postest Postest 

Sumber: lampiran nomor 2 dan 3. 
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3.1.2.2.3 Pengamatan Pelaksaan Penelitian 

Observer mengamati pelaksaan metode pembelajaran Talking Stick  dan 

metode pembealajaran ceramah serta aktivitas belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol untuk mengecek kesesuaian pelaksaan model 

pembelajaran. Observer pada kelas eksperimen yaitu Jumaroh, S.Pd,SD. (guru 

kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan), sementara observer 

pada kelas kontrol yaitu Dwi Yudiningsih, A.Ma.Pd. (guru kelas III SD Negeri 02 

Kebonagung Kabupaten Pekalongan). 

3.1.2.3 Tahap Penyelesaian 

(1)  Mengolah data yang didapat dari pengamatan aktivitas belajar siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(2)  Mengolah data yang didapat dari tes yang diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

(3) Menulis deskripsi data untuk variabel bebas dan variabel terikat. 

(4) Menganalisis data aktivitas belajar siswa dan posttest hasil belajar siswa 

untuk menjawab hipotesis penelitian. 

(5)  Menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan teknik 

analisis data yang digunakan.   

 

3.2 Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2014: 119), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Jadi populasi buka hanya orang, tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek itu. Jenis populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni populasi terbatas karena data yang diteliti diketahui jumlahnya 

secara pasti. Populasi dalam penelitian ini yaitu banyaknya siswa kelas III pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa 

kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan. Jumlah populasi terdiri dari 30 siswa kelas III SD 

Negeri 01 Sangkanjoyo dan 30 siswa kelas III SD Negeri 02 Kebonagung 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

Dalam menentukan populasi, penulis memperhatikan kriteria-kriteria yang 

merupakan hasil dari wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru SD Negeri 01 

Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan, yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Memiliki letak sekolah yang berada dalam satu lingkungan dengan harapan 

kemampuan siswa sebanding. 

(2) Memiliki letak sekolah yang berada dalam satu lingkungan dengan harapan 

suasana pembelajaran sama. 

(3) Karakteristik pembelajaran yang dilakukan guru relatif sama. 

(4) Hasil belajar siswa memiliki rata-rata yang relatif sama. 

(5) Kedua kelas sama-sama menerapkan kurikulum sesuai standar yang berlaku 

serta materi yang relatif sama. 
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3.2.2 Sampel 

Sugiyono (2014: 120), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2014: 121). Penelitian 

ini menggunakan teknik penarikan sampel Nonprobability dengan bentuk sampel 

jenuh . Menurut Sugiyono (2013: 125) Nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.   

Menurut Sugiyono (2013: 126), sampel jenuh sering diartikan sebagai 

sampel yang sudah maksimum, ditambah berapapun tidak akan mengubah 

keterwakilan. Menurut Noor (2011: 156), sampel jenuh adalah sampel yang 

mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau 

kurang dari 100, atau biasa disebut dengan total sampling. 

Berdasarkan uraian di atas, maka banyaknya sampel sama dengan 

banyaknya populasi yaitu 60 siswa yang terdiri dari 30 siswa kelas III SD Negeri 

01 Sangkanjoyo dan 30 siswa kelas III SD Negeri 02 Kebonagung.  
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3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 63). 

Variabel pada penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Bebas 

Menurut Sugiyono (2014: 64), variabel bebas (independen) adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

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

pembelajaran materi bangga sebagai bangsa Indonesia dengan menerapkan 

metode pembelajaran Talking Stick. Pada penelitian ini, penggunaan metode 

pembelajaran Talking Stick digunakan pada kelompok eksperimen (kelas III SD 

Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan) untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap variabel terikat (aktivitas dan hasil belajar Pkn Kelas III). Penelitian ini 

menggunakan dua kelompok. Kelompok eksperimen (kelas III SD Negeri 01 

Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan) dengan menerapkan metode pembelajaran 

Talking Stick, sedangkan kelompok kontrol (kelas III SD Negeri 02 Kebonagung 

Kabupaten Pekalongan) yang menerapkan metode pembelajaran ceramah. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Menurut Sugiyono (2014: 64), variabel terikat (dependen) adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang memperoleh akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran PKn dengan materi bangga sebagai bangsa Indonesia. 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah penjelasan variabel yang diamati 

dalam penelitian yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara penulis dan 

pembaca. Adapun Penjelasan selengkapnya sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel Metode Pembelajaran Talking Stick 

Dalam penelitian ini metode pembelajaran Talking Stick adalah metode 

pembelajaran yang diterapkan pada mata pelajaran PKn materi bangga sebagai 

bangsa Indonesia pada kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten 

Pekalongan. Metode pembelajaran Talking Stick lebih menekankan pada keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran dengan bentuk kemampuan menyampaikan 

pendapat. Indikator pada metode pembelajaran Talking Stick, diantaranya yaitu: 

(1) penyampaian tujuan pembelajaran, (2) penyampaian materi pelajaran, (3) 

pemberian kesempatan kepada siswa untuk membaca dan memahami materi 

sendiri, (4) pengkondisian kelas untuk melaksanakan diskusi kelompok 

membahas permasalah yang muncul dalam bacaan, (5) penyampaian  pendapat, 

(6) guru membuat kesimpulan dan melakuakn penilaian (Huda, 2013: 225). 

3.4.2 Variabel Aktivitas Belajar Siswa  

Aktivitas belajar dalam penelitian ini yaitu aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran PKn di kelas. Indikator aktivitas belajar siswa terhadap 

mata pelajaran PKn yang akan diukur yaitu: (1) antusias siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran, (2) keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok, (3) 

keaktifan siswa dalam membaca dan memahami materi secara individu, (4) 

keberanian dan ketepatan siswa dalam menyampaikan pendapat (Huda, 2013: 

225). 
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Antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu, semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn 

yang menerapkan metode pembelajaran Talking Stick. Keaktifan siswa dalam 

diskusi kelompok, merupakan segala kontribusi yang diberikan oleh siswa dalam 

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Kontribusi siswa dalam 

diskusi kelompok berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, 

yang terpenting dalam satu kelompok tersebut terjalin suatu komunikasi yang 

nantinya dapat memecahkan permasalahan. Keberanian dan Ketepatan dalam 

menyampaikan pendapat maksudnya yaitu siswa berani menyampaiakn 

pendapatnya, tidak takut, malu-malu, ataupun ragu. Selain itu, dalam 

menyampaikan pendapatnya siswa memiliki pedoman yang tepat sehingga 

pendapat yang disampaikan siswa sesuai dengan materi yang sedang dibahas. 

Dalam menyampaikan pendapat kalimat yang digunakan oleh siswa juga harus 

sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. 

3.4.3 Variabel Hasil Belajar Siswa 

Variabel hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

yang diukur dengan menggunakan instrumen tes, yang lebih menekankan 

terhadap aspek kognitif yang dicapai oleh siswa. Tes kognitif terdiri dari tes 

objektif yang dibuat oleh guru dengan tujuan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Jenjang ranah kognitif pada 

penelitian ini menggunakan C1 (pengetahuan), C2 (pemahaman), dan C3 

(penerapan). Pada penelitian ini penulis menggunaan tes tertulis pada ranah 

kognitif, yang bertujuan mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

dalam bentuk soal pilihan ganda yang memiliki tingkat kesukaran dari mudah, 

sedang, dan sulit.   
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mencari beberapa data. Untuk mendapatkan 

data-data tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti 

wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, observasi dan tes. Untuk selengkapnya 

akan dijekaskan dibawah ini: 

3.5.1 Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, penulis tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 

2014: 191). Melalui wawancara tidak terstruktur ini, penulis mendapatkan data 

tentang hasil belajar dan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran PKn di SD 

Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan. Wawancara tidak terstruktur dilakukan sebelum 

pelaksanaan penelitian. Wawancara tidak tersruktur dilakukan oleh penulis kepada 

guru kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung. 

3.5.2 Observasi 

Observasi (pengamatan) merupakan alat penilaian yang digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang 

dapat diamati. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan 

proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru 

pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, 

dan penggunaan alat peraga pada waktu pembelajaran (Sudjana, 2013: 84). Dalam 

penelitian ini, yang diamati yaitu aktivitas belajar siswa pada pembelajaran PKn 
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yang menerapkan metode pembelajaran  Talking Stick. Alat yang digunakan untuk 

melakukan observasi yaitu lembar observasi atau daftar cek (checklist). 

3.5.3 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013: 326), dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, nama-

nama siswa, nilai ujian semester siswa, foto-foto dan video pembelajaran siswa di 

SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung.     

3.5.4 Tes  

Menurut Sudjana (2013: 35), menjelaskan tes merupakan alat penilaian 

yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk 

mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk 

tertulis (tes tertulis), atau dalam bentuk tindakan (tes tindakan). Pada umumnya 

tes digunakan untuk mengukur atau menilai hasil belajar siswa, terutama hasil 

belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan pengajara sesuai 

dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Pada penelitian ini, tes berfungsi untk 

menilai hasil pembelajaran PKn pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

masing-masing kelas mendapatkan perlakuan. Bentuk tes yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu tes objektif dengan jumlah soal 20 dengan empat alternatif 

jawaban, masing-masing soal mempunyai poin 1 jika jawaban benar, sehingga 

maksimal poin yang didapat adalah 20 jika semua jawaban benar. 

 

3.6  Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014: 148), instrumen penelitian adalah alat ukur 
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dalam penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara Spesifik 

semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini 

adalah aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Beberapa instrumen yang 

diperlukan dalam penelitian ini antara lain yaitu rencana pelaksanaan 

pembelajaran, kisi-kisi butir aktivitas, lembar pengamatan aktivitas, kisi-kisi soal 

tes, soal-soal tes, kunci jawaban tes, pedoman penilaian, dan lembar pengamatan 

model. Instrumen-instrumen tersebur disiapkan oleh peneliti dengan sebaik-

baiknya dengan harapan penelitian yang dilakukan dapat berhasil. Instrumen yang 

telah dibuat oleh penulis tidak langsung dipergunakan, akan tetapi instrumen 

tersebut terlebih dahulu dinilai oleh penilai ahli. Penilai ahli yang menilai 

instrumen penelitian yang akan digunakan yakni dosen pembimbing Drs. Utoyo, 

M.Pd dan guru kelas III SD Negeri sangkanjoyo kabupaten Pekalongan. Setelah 

dinilai, instrumen diujicobakan dikelas uji coba. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

3.6.1 Instrumen Kuantitatif (Tes)  

Instrumen tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa (variabel penelitian) pada mata pelajaran PKn materi bangga sebagai 

bangsa Indonesia yang berupa soal pretest dan posttest. Instrumen tes ini berupa 

soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal. Sebelum soal tersebut digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa terlebih dahulu diuji coba di kelas III SD 

Negeri 01 Tajur Kecamatan Kadangserang Kabupaten Pekalongan. Soal yang 

akan diujicobakan sebanyak 40 butir soal pilihan ganda dengan 4 alternatif 

jawaban. Uji coba dilakukan agar diperoleh instrumen yang valid dan reliabel, 
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sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel. Selain itu juga 

dilakukan penghitungan tingkat kesukaran dan daya beda, agar instrumen benar-

benar dapat dikatakan layak dan baik. Berikut kisi-kisi Soal Uji Coba Tes secara 

umum sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Soal  Uji Coba Tes 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Pembelajaran 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

4.1  kekhasan 

bangsa Indonesia 

seperti 

kebhinnekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan.  

4.1.1menceritakan 

ciri-ciri khas 

bangsa Indonesia 

seperti hal bahasa, 

rumah adat, 

senjata 

tradisional, 

maupun kesenian. 

C1, C1, C2, 

C2, C1, C3, 

C1, C1, C2, 

C3, C2, C1, 

C1, C1, C1, 

C2, C2, C1, 

C3, C1, C1, 

C2, C3, C2, 

C1 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 15,  

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30, 32, 34. 

4.1.2 Mampu 

menemukan hasil 

kekayaan alam di 

laut. 

C1, C2, C1, 

C2, C1, C2, 

C1, C2. 

11, 14, 16, 

17, 31, 33, 

35, dan 36. 

4.1.3 Mampu 

menyebutkan 

manfaat hasil 

kekayaan alam di 

lautan 

C2, C1, C2, 

C2, C1, C2, 

C2. 

18, 19, 20, 

37, 38, 39, 

dan 40. 

Sumber: lampiran nomor 15 

Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

NA  X 100 
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3.6.2 Intrumen Kualitatif (non-tes) 

Untuk mengukur variabel penelitian penerapan metode pembelajaran 

Talking Stick ini, maka dilakukan pengamatan proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Pelaksanaan pengamatan mengenai penerapan 

merode Talking Stick dilaksanakan pada kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

(kelas eksperimen). Sedangkan, Pelaksanaan pengamatan penerapan metode 

ceramah dilaksanakan di SD Negeri 02 Kebonagung (kelas kontrol). Pengamatan 

pada proses pembelajaran digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan metode Talking stik pada kelas eksperimen dan 

metode ceramah pada kelas kontrol. Lembar pengamatan (observasi) pada 

penelitian ini terdiri dari lembar pengamatan untuk menilai aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran dan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran yang 

digunakan untuk menilai guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Untuk 

lebih lengkapnya, kisi-kisi lembar pengamatan pelaksanaan metode Talking Stick 

akan dijelaskan di bawah ini. 

3.6.2.1 Lembar Observasi Metode Pembelajaran Talking Stick untuk Guru  

Variabel metode pembelajaran Talking Stick pada penelitian ini, 

menggunakan lembar pengamatan observasi metode. Pada penelitian ini, penulis 

memintabantuan kepada guru kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten 

pekalongan untuk menilai penulis dalam melaksanankan pembelajaran PKn yang 

menerapkan metode pembelajaran Talking Stick. Lembar observasi penelitian 

yang digunakan untuk mengamati, merupakan adaptasi dari buku Miftahul Huda 

dengan judul “Model-model Pengajaran dan Pembelajaran”. Indikator metode 

pembelajaran Talking Stick diantaranya yaitu, (1) penyampaian tujuan 

pembelajaran, (2) penyampaian materi pembelajara, (3) pembagian kelompok, (4) 
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pemberian tugas kepada siswa, (5) pengkondisian kelas untuk melaksanakan 

diskusi kelompok, (6) menutup buku pelajaran, (7) menyiapkan tongkat, (8) 

menanggapi pendapat siswa, (9) kesimpulan dan penilaian. Indikator-indikator 

tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam tabel di bawah ini.  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Pelaksanaan Metode Pembelajaran Talking 

Stick untuk Guru. 

No Indikator Metode Pembelajaran 

Talking Stick 
Butir 

1 Penyampaian tujuan pembelajaran 1 

2 Penyampaian materi pelajaran 2 

3 Pembagian kelompok 3 

4 Pemberian tugas kepada siswa 4 

5 Mengawasi jalannya diskusi kelompok 5 

6 Pengkondisian siswa untuk menutup 

buku pelajaram 
6 

7 Menyiapkan tongkat dengan panjang 

20 cm 
7 

8 Menanggapi pendapat siswa 8 

9 Membuat kesimpulan dan penilaian 9 

Sumber : lampiran nomor 10 

Penilaian menggunakan lembar observasi pengamatan metode 

pembelajaran Talking Stick dilakukan setiap kali pertemuan. Cara menggunakan 

lembar observasi dengan membubuhan tanda cek () . Cara menghitung 

persentase pelaksanaan metode pembelajaran Talking Stick berdasarkan lembar 

pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentasi =  × 100% 
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Dengan kriteria persentasi :   

(1) 0% - 24,99%      : rendah 

(2) 25% - 49,99%    : sedang 

(3) 50% - 74,99%    : tinggi 

(4) 75%  - 100%      : sangat tinggi 

(Yonny dkk, 2010: 175-6). 

3.6.2.2 Lembar Observasi Metode Pembelajaran Talking Stick untuk Siswa 

Variabel metode pembelajaran Talking Stick yang diamati pada penelitian 

ini tidak hanya dari sisi guru, tetapi juga dari sisi siswa. Pelaksanaan pengamatan 

sama seperti penjelasan pada pengamatan untuk guru, yang bertindak sebagai 

observer yaitu guru kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan. 

Indikator pada metode pembelajaran Talking Stick yang digunakan pada lembar 

observasi pengamatan diantaranya yaitu : (1) mendengarkan tujuan pembelajaran, 

(2) mendengarkan penjelasn dari guru, (3) pembentukan kelompok, (4) 

melaksanakan tugas, (5) melaksanakan diskusi kelompok, (6) menutup buku 

pelajaran, (8) berani menyampaiakan pendapat (7) siswa membuat kesimpulan 

bersama guru. Indikator tersebut akan dijelaskan dalam kisi-kisi berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Pelaksanaan Metode Pembelajaran Talking 

Stick  untuk siswa. 

No 
Indikator Metode Pembelajaran Talking 

Stick 
Butir 

1 Mendengarkan tujuan pembelajaran 1 

2 Mendengarkan penjelasan dari guru 2 

3 Terlibat dalam pembentukan kelompok 3 

4 Mengerjakan tugas 4 
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No 
Indikator Metode Pembelajaran Talking 

Stick 
Butir 

5 Melaksanakan diskusi kelompok 5 

6 Menutup buku pelajaran 6 

7 
Keberanian dan kesesuaian dalam 

menyampaikan pendapat 
7 

8 
Terlibat dalam membuat kesimpulan 

pembelajaran 
8 

Sumber : lampiran nomor 11 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan lembar observasi pengamatan 

metode pembelajaran Talking Stick dilakukan setiap kali pertemuan. Cara 

menggunakan lembar observasi dengan membubuhan tanda cek () . Cara 

menghitung persentase pelaksanaan metode pembelajaran Talking Stick 

berdasarkan lembar pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentasi =  × 100% 

Dengan kriteria persentasi :   

(1) 0% - 24,99%      : rendah 

(2) 25% - 49,99%    : sedang 

(3) 50% - 74,99%    : tinggi 

(4) 75%  - 100%      : sangat tinggi 

(Yonny dkk, 2010: 175). 

3.6.2.3Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Pada penelitian ini, instrumen untuk mengukur variabel aktivitas 

pembelajaran siswa pada mata pelajaran PKn yaitu lembar pengamatan aktivitas 

siswa untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. lembar pengamatan tersebut 

digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran baik dikelas eksperimen 

maupun dikelas kontrol. 
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Observasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengambil data berupa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn yang menerapkan metode Talking Stick. 

Observasi terhadap variabel aktivitas  dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan lembar aktivitas belajar siswa. Indikator aktivitas belajar siswa 

terhadap mata pelajaran PKn yang akan diukur yaitu: (1) keantusiasan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran, (2) keberanian siswa dalam bertanya selama 

proses pembelajaran, (3) keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, dan (4) 

ketepatan siswa dalam menyampaikan pendapat. Kisi-kisi instrumen observasi 

aktivitas belajar siswa: 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa. 

No Indikator Aktivitas Belajar Siswa Butir 

1 Keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 1 

2 Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran. 2 

3 Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. 3 

4 Ketepatan siswa dalam menyampaikan pendapat. 4 

Sumber : lampiran nomor 14 

Pengamatan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dilakukan 

setiap kali pertemuan. Cara menggunakan lembar observasi dengan membubuhan 

tanda cek (). Cara menghitung persentase keaktifan siswa berdasarkan lembar 

pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentasi =  × 100% 

Dengan kriteria persentasi aktivitas siswa yaitu:   

(1)  0% - 24,99%     : Keaktifan siswa rendah 

(2) 25% - 49,99%    : Keaktifan siswa sedang 
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(3) 50% - 74,99%    : Keaktifan siswa tinggi 

(4) 75%  - 100%      : Keaktifan siswa sangat tinggi 

(Yonny dkk, 2010: 175-6). 

 Adapun langkah-langkah pengujian validitas dan reliabilitas instrumen 

akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

3.6.2.4 Pengujian Validitas Instrumen  

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh penulis (Sugiyono, 2014: 361). 

Sebuah instrumen dikataka valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Jadi validitas merupakan syarat penting yang 

harus dipenuhi oleh suatu instrumen tes. Ada dua jenis validitas untuk instrumen 

penelitian, yaitu validitas logis dan validitas empiris. 

(1) Validitas logis 

Validitas logis adalah validitas instrumen berdasarkan hasil penalaran. 

Menurut Arikunto (2013: 82), terdapat dua macam validitas logis yang yang dapat 

dicapai dalam penyusunan instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstrak. 

Validitas isi, instrumen dikatakan valid apabila mengukur tujuan khusus tertentu 

yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan, sedangkan instrumen 

memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes 

tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan 

instruksional khusus. Pengujian validitas logis dapat dilakukan dengan cara 

menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat 

sebelumnya. Proses pengujian validitas logis melibatkan dua penilai ahli yaitu 
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Drs. Utoyo, M.Pd (dosen pembimbing) dan guru kelas III SD Negeri 01 

Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan lembar penilaian 

validitas logis. 

(2) Validitas empiris 

Selain memperoleh validitas logis, penulis juga menguji validitas empiris 

instrumen. Validitas empiris adalah validitas instrumen berdasarkan pengalaman 

(Arikunto, 2013: 81). Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas 

empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Untuk menguji tingkat validitas 

empirik sebuah instrumen, penulis melakukan uji coba tersebut pada responden 

yang bukan responden sesungguhnya. Pada penelitian ini, instrumen diuji coba 

pada kelas III SD Negeri 01 Tajur Kabupaten Pekalongan, dengan alasan siswa 

tersebut telah memperoleh materi bangga sebagai bangsa Indonesia sebelumnya. 

Selanjutnya, penulis mengumpulkan data hasil uji coba dan menganalisisnya. 

Untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh peneliti menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha untuk mengkorelasikan antar skor butir dengan total skor  

variabel. Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS versi 20 dengan menu: Scale 

- Reliability Analysis pilih model Alpha sehingga tampak Reliability Analysis 

Statistics - pada bagian Descriptive for pilih item Scale, Scale if item deleted dan 

Inter-item Correlation (Ghozali, 2011: 48). Uji signifikasi dilakukan dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk (df)=n-2, dalam hal ini n adalah 

jumlah sampel. Untuk melihat setiap butir pernyataan valid atau tidak, dapat 

dilihat pada output Cronbach’s Alpha pada kolom Correlated Item-Total 

Correction. Kemudian nilai Corrected Item-Total Correlation dibandingkan 

dengan perhitungan rtabel. Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif maka 

butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Untuk batasan rtabel dengan jumlah 
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n=20 diperoleh rtabel sebesar 0,468 (Ghozali, 2011: 53). 

3.6.2.4.1 Pengujian Validitas Instrumen Aktivitas Belajar Siswa 

Uji terhadap instrumen aktivitas belajar siswa menggunakan SPSS versi 

20. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh item yang valid sebanyak 4 item, 

artinya semua item dinyatakan valid. Rekapitulasi data validitas instrumen 

aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada lampiran nomor 23. 

3.6.2.4.2  Pengujian Validitas Instrumen Tes  

Uji terhadap instrumen tes menggunakan program SPSS versi 20 diperoleh 

item yang valid sebanyak 23 butir soal yaitu soal nomor 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38,  dan 40. Rekapitulasi data 

validitas instrumen tes dapat dilihat pada lampiran nomor 24 dan 25. 

3.6.2.5 Pengujian Reliabilitas Instrumen  

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dapat 

dipercaya dan konsisten. Apabila data sesuai dengan kenyataan, maka berapa kali 

pun diambil, akan tetap sama. Untuk mengetahui reliabilitas tes dapat 

menggunakan perhitungan Cronbach’s Alpha. Untuk memudahkan uji reliabilitas 

maka dilakukan menggunakan software SPSS versi 20 dengan menu yang sama 

dalam mencari validitas instrumen, yaitu : Scale - Reliability Analysis pilih model 

Alpha sehingga tampak Reliability Analysis Statistics - pada bagian Descriptive 

for pilih Item, Scale, Scale if item deleted dan Inter-item Correlation. Untuk 

mengetahui reliabel atau tidak lihat pada out put Cronbach’s Alpha. Menurut 

Nunnally (1994) dalam Ghozali (2011: 48), suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memiliki besaran nilai Cronbach Alpha > 0,70. Adapun rekap data hasil 

perhitungan menggunakan software statistical product and service solution 

(SPSS) versi 20 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini. 
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Tabel 3.6 Data Hasil Reliabilitas Uji Coba Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Variabel Reliabilitas 

Aktivitas belajar siswa 0,847 

Hasil belajar siswa 0,884 

Sumber: lampiran nomor 26. 

3.6.2.6 Analisis Tingkat Kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui taraf 

kesukaran tiap butir soal. Tingkat kesukaran soal perlu diketahui, supaya 

perbandingan antara soal yang mudah, sedang, dan sukar bisa proporsional. Soal 

yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang 

terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usahanya 

memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sulit akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena 

diluar jangkauannya (Arikunto, 2013: 222).  

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut 

dengan indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 

sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran soal ini menunjukkan taraf kesukaran soal. 

Soal dengan indeks kesukaran 0,00 menunjukkan soal itu terlalu sukar, sebaliknya 

indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal terlalu mudah (Arikunto, 2013: 223). 

Untuk mengetahui taraf kesukaran soal bisa bisa diketahui dengan 

menggunakan rumus berikut: 

 

P = 
JS

B
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Keterangan : 

P  =  indeks kesukaran 

B  =  banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan betul 

JS =  jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

- Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

- Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

- Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 

 (Arikunto, 2013: 225). 

Instrumen soal yang akan digunakan dalam penelitian, harus memiliki 

taraf kesukaran sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Taraf kesukaran 

soal tersebut apakah mudah, sukar, atau sulit. Hal tersebut digunakan untuk 

mengetahui, apakah instrumen soal yang telah dibuat dapat digunakan dalam 

penelitian atau tidak.  

Pengujian tingkat kesukaran dilakukan dengan membandingkan 

banyaknya jumlah siswa yang menjawab soal benar pada setiap butir soal 

dibanding dengan jumlah peserta tes. Berdasarkan hasil perhitungan manual 

diperoleh data yang valid dengan tingkat kesukaran „mudah‟ terdapat pada nomor 

15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 31,32, 34, 38, dan 40 ; tingkat kesukaran „sedang‟ 

terdapat pada nomor 10, 16, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 33, dan 35. Rekapitulasi 

analisis tingkat kesukaran dapat dilihat pada lampiran nomor 27. 

3.6.2.7 Daya Pembeda Butir Soal 

Menurut Arikunto (2013: 228) daya pembeda soal adalah kemampuan 



81 

 

 
 

suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pintar (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Instrumen dalam penelitian 

ini adalah soal, sehingga analisis daya beda akan menggunakan rumus seperti 

yang dikemukakan Arikunto (2013: 228). Rumus untuk menghitung daya beda 

adalah sebagai berikut: 

D  = -  

Keterangan: 

   : daya beda soal 

 : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

 : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

   :  banyaknya siswa pada kelompok atas 

   :  banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut: 

D = 0,00 – 0,20 berarti jelek (poor) 

D = 0,21 – 0,40 berarti cukup (satisfactory) 

D = 0,41 – 0,70 berarti baik(good) 

D = 0,71 – 1,00 berarti baik sekali(excellent) 

(Arikunto, 2013: 232) 

Sebelum menganalisis daya beda soal, terlebih dahulu kelompok siswa 

dibagi dua sesuai jumlah skor soal atau jawaban benar yang didapat menjadi 

kelompok atas dan kelompok bawah. Pengujian daya beda diperoleh dari hasil 

penghitungan jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding jumlah siswa 

pada kelompok atas (PA) dikurangi hasil jumlah jawaban benar pada kelompok 

bawah dibanding jumlah siswa pada kelompok bawah (PB).  
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Berdasarkan hasil perhitungan manual, dapat diketahui terdapat 3 soal 

berdaya beda jelek, 9 soal berdaya beda cukup, dan 11 soal berdaya beda baik. 

Rekapitulasi analisis daya beda soal dapat dibaca pada lampiran nomor 28.  

Berdasarkan pertimbangan uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya beda didapatkan soal yang layak digunakan sebagai instrumen. Soal 

yang digunakan pada penelitian berjumlah 20 soal yaitu butir 10, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 40. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Soal 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Nomor Soal 

4.1 Mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

khebinnekaan, 

kekayaan, 

keramahtamah

an.   

 

4.1.1 Mampu menceritakan ciri-ciri khas 

bangsa Indonesia seperti hal bahasa, 

rumah adat, senjata tradisional, maupun 

kesenian. 

10, 15, 21, 22, 24, 25, 

27, 28, 29, 31, 32, dan 

34. 

4.1.2  Mampu menunjukkan hasil 

kekayaan alam di laut. 

17, 30, 33, dan 35 

4.1.3 Mampu menyebutkan manfaat hasil 

kekayaan alam  di laut. 

18, 19, dan 40. 

Sumber : lampiran nomor 16 

 

3.7  Metode Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan untuk 

menguji apakah model pembelajaran Talking Stick yang digunakan efektif 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan 

berupa nilai hasil belajar siswa, sedangkan data kualitatif yang digunakan berupa 

hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran PKn materi 

bangga sebagai bangsa Indonesia yang menerapkan  pembelajaran Talking Stick. 
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3.7.1 Analisis Deskripsi Data 

3.7.1.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Metode Talking Stick 

Pada penelitian ini, proses pembelajaran yang dilaksanakan menerapkan 

metode pembelajaran Talking Stick. Dalam pelaksanaanya, penulis berperan 

sebagai guru yang harus mengetahui komponen-komponen metode pembelajaran 

Talking Stick agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan komponen-

komponen yang ada. Penulis menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan 

metode pembelajaran Talking Stick untuk guru dan siswa guna mengetahui apakah 

pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak. Pengamatan 

dalam penelitian ini dilakukan oleh guru kelas. Selain melakukan pengamatan 

pada kelas eksperimen, penulis juga melakukan pengamatan pelaksanaan metode 

konvensional pada kelas kontrol. Pengamatan yang dilakukan pada kelas kontrol 

bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan metode setiap pertemuan. 

Pembelajaran dikatakan berhasil jika komponen-komponen yang ada pada 

deskriptor lembar pengamatan telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

Nilai hasil pengamatan pelaksanaan metode pembelajaran Talking Stick disajikan 

dalam bentuk Skor. Setelah dilakukan analisis skor pembelajaran metode Talking 

Stick, skor tersebut diterjemahkan ke dalam persentase. 

3.7.1.2 Analisis Deskriptif Data Variabel Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

 Data kualitatif pada penelitian ini berbentuk aktivitas siswa saat mengikuti 

pembelajaran di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Analisis kualitatif dilakukan 

dengan menggunakan statistik deskriptif. Termasuk dalam statistik deskriptif 

antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 

pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-lain (Sugiyono,  2014: 

200). 
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Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif tendensi 

sentral (kecenderungan memusat atau mengelompoknya suatu data) dan 

presentase. Tendensi sentral diperlukan untuk mengetahui dimana data-data itu 

berada atau memusat. Ada tiga metode dalam mengukur tendensi sentral yaitu: 

rata-rata (mean), nilai tengah (median), dan nilai yang paling sering muncul 

(modus). Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 20 dengan memilih menu Analyze - Descriptive – 

Frequencies – pada bagian Statistics pilih item Central Tendency beri tanda () 

pada bagian Mean, Median, Mode – Continue, selanjutnya pilih Chart (Priyatno, 

2013: 76-9). 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa dan aktivitas siswa 

yang sudah diangkakan. 

3.7.2 Teknik Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

3.7.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris, 

dengan syarat bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis normal. Namun jika 

data tidak normal maka digunakan statistik nonparameteris. Untuk itu, sebelum 

pengujian hipotesis dilakukan maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian 

normalitas. 

Uji prasyarat analis dilakukan untuk menguji data yang sudah didapatka, 

sehingga bisa diuji hipotesis dalam penelitian ini. Uji prasyarat yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk lebih 

jelasnya akan dijelaskan secara lebih lengkap di bawah ini. 
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3.7.2.1.1 Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

program software statistical product and service solution (SPSS) versi 20. Dalam 

SPSS metode uji normalitas yang sering digunakan adalah uji Liliefors dan uji 

Kolmogorov Smirnov (Priyatno, 2013: 34). Menu yang digunakan untuk 

mengetahui normalitas data adalah analyze – descriptive statistic – explore , untuk 

mengetahui normal atau tidaknya data tersebut, bisa dilihat nilai signifikansi pada 

kolom kolmogorov-smirnov. Jika uji normalitas data menunjukan data tersebut 

normal, maka analisis diteruskan dengan uji homogenitas. Jika nilai 

signifikansinya > 0.05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal 

atau jika signifikansi < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2013: 

38). 

3.7.2.1.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah beberapa varian 

populasi data sama atau tidak. Untuk mengetahui homogenitas dari kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol, digunakan program software statistical product 

and service solution (SPSS) versi 20. Menu yang digunakan untuk mengetahui 

homogenitas adalah analyze – compare means – One-Way ANOVA. Setelah itu, 

kita lihat nilai signifikansi pada output Test of Homogeneity of Variance. Jika nilai 

signifikansinya > 0.05, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya homogen (Priyatno, 

2013: 48). 

3.7.2.1.3 Uji kesaman rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk menguji kesetaraan kelas 

eksperimen dan kontrol yang digunakan sebagai objek penelitian. Uji kesamaan 

rata-rata tersebut dilaksanakan sebelum adanya perlakuan pada kelas eksperimen 
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dan kontrol. Data yang digunakan dalam pengujian kesamaan rata-rata yaitu nilai 

pretest siswa kelas eksperimen maupun kontrol. Uji kesamaan rata-rata data nilai 

pretest digunakan untuk membandingkan kesamaan rata-rata kelas eksperimen 

dan kontrol serta membuktikan bahwa kedua kelas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini tidak mempunyai perbedaan kondisi awal. Uji kesamaan rata-rata 

dilakukan menggunakan uji satu sampel (one simple t test). Pengujian dibantu 

dengan software SPSS versi 20 dengan. Menurut Sugiyono (2014: 260-1), jika – t 

tabel ≤ t hitung ≤ t tabel dan signifikansi > 0,05, maka tidak ada perbedaan secara 

signifikan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kontrol. Sehingga dapat 

disimpulkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka Ho diterima, 

sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka Ho ditolak 

3.7.2.2 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis data akhir eksperimen dilakukan untuk menguji aktivitas belajar 

siswa dan hasil belajar PKn materi bangga sebagai bangsa Indonesia dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah memperoleh perlakuan yang berbeda. Dalam 

penelitian ini, uji hipotesis menggunakan teknik sebagai berikut: 

3.7.2.2.1 Uji Perbedaan 

Apabila pada uji normalitas data menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal, maka analisis hasil belajar akan diuji menggunakan statistik parametris. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan independent samples t test. 

Menurut Priyatno (2013: 87), Independent samples t test digunakan untuk 

menguji perbedaan antara dua sampel bebas atau tidak berhubungan. Untuk 

menguji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai t dan signifikansi 

pada tabel Independent Samples Test.  

Pengujian hipotesis dibantu dengan software SPSS versi 20, dengan 
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menggunakan menu analyze – compare means – independent sample t test. Untuk 

mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak adalah dengan melihat nilai t 

dalam kolom t test for equality of means. Nilai thitung dibandingkan dengan nilai 

ttabel. Jika didapatkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Pengambilan keputusan bisa juga 

dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka 

Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka Ho 

ditolak (Priyatno, 2013: 92). 

3.7.2.2.2 Uji Keefektifan 

Pengujian keefektifan, menggunakan pengujian hipotesis komparatif dua 

sampel dengan rumus pooled varian. Menurut Sugiyono (2014: 259) yaitu 

rumusan t-test sebagai berikut: 

 

thitung =   

 

Keterangan:   

t : thitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan ttabel.  

X1 : rata-rata kelas eksperimen 

X2 : rata-rata kelas kontrol 

n1 : sampel kelas eksperimen 

n2 : sampel kelas kontrol 

S1 : varians kelas eksperimen 

S2 : varians kelas kontrol 
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Selanjutnya, bandingkan thitung dengan ttabel. Dalam hal ini berlaku 

ketentuan, bila thitung  lebih kecil atau sama dengan dari ttabel maka HO diterima. 

Jadi bila thitung ≤  ttabel maka HO diterima dan Ha ditolak dan sebaliknya (Sugiyono, 

2014: 261). 

Namun, jika data berdistribusi tidak normal maka analisis akhir cukup 

menggunakan uji nonparametris yaitu dengan menggunakan uji U Mann Whitney. 

Uji U Mann Whitney berguna untuk menguji kemampuan generalisasi 

(signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua 

rata-rata sampel). Uji U Mann Whitney dengan menu Analyze – Nonparametrics 

Tests-Legacy Dialogs – 2 Independent Samples kemudian beri tanda checklist 

pada U Mann Whitney. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau 

ditolak yaitu dengan melihat nilai pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed). Ketentuan 

dalam uji U Mann Whitney yaitu apabila Uhitung  kurang dari Utabel atau nilai 

signifikansi  kurang dari 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, 

apabila Uhitung lebih dari atau sama dengan Utabel atau nilai signifikansi lebih dari 

atau  sama dengan 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak (Priyatno, 2013: 93). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian.Untuk lebih 

memahami tentang kondisi objek penelitian, maka sebuah gambaran umum 

mengenai objek dan responden dari penelitian sangatlah penting untuk 

dijabarkan.Pemahaman mengenai objek penelitian, akan membantu penelitidalam 

melaksanakan penelitian. Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai 

gambaran umum objek penelitian dan kondisi responden penelitian. 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 

02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan dengan populasi penelitian siswa kelas III 

SD Negeri 01 Sangkanjoyo yang berjumlah 30 orang siswa dan siswa kelas III SD 

Negeri 02 Kebonagung yangberjumlah 30 orang siswa. Letak sekolah berada di 

Desa Sangkanjoyo dan Desa Kebonagung JL. Bahurekso Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan. 

Penulis memilih SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 

Kebonagung Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian dengan 

memperhatikan kriteria-kriteria objek penelitian eksperimen, yaituSD Negeri 01 

Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalonganmemiliki 

siswa dengan kemampuan yang relatif sama, pembelajaran yang dilaksanakan 
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gururelatif sama, hasil belajar yang diperoleh siswa memiliki rata-rata yang relatif 

sama, dan kedua SD tersebut sama-sama menerapkan kurikulumKTSPserta materi 

yang diberikan kepada siswa relatif sama. Penulis memperoleh data tersebut 

melalui wawancara dengan guru kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD 

Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan kriteria di atas, maka 

SD Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten 

Pekalongan layak untuk dijadikan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini siswa kelas III SD Negeri 02 Kebonagung sebagai 

kelas kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran tidak memperoleh perlakuan 

khusus, pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan metode ceramah. 

Sedangkan SD Negeri 01 Sangkanjoyo sebagai kelas eksperimen dalam proses 

pembelajaran memperoleh perlakuan khusus yaitu, dengan menerapkan metode 

pembelajaran Talking Stick.  

4.1.2 Kondisi Responden 

Responden atau sampel dalampenelitian ini yaitu siswa kelas III SD 

Negeri 01 Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan. 

Jumlah responden dalam penelitian ini di kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

yaitu 30 orang siswa, 14 orang siswa laki-laki dan 16 orang siswa perempuan. 

Sedangkan di kelas III SD Negeri 02 Kebonagung yaitu 30 orang siswa, 19 orang 

siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan. Siswa kelas III diSD Negeri 01 

Sangkanjoyo dan SD Negeri 02 Kebonagung Kabupaten Pekalongan kebanyakan 

dilahirkan pada tahun 2006. Data kondisi responden lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini. 



91 

 

 
 

Tabel 4.1 Kondisi Responden Berdasarkan Umur 

Kelas III SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kelas III SD Negeri 02 Kebonagung 

Umur 

(tahun) 

Jenis Kelamin Umur 

(tahun) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

8 4 8 8 11 3 

9 9 7 9 8 7 

10 1 1 10 0 1 

Jumlah 14 16 Jumlah 19 11 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa responden penelitian berada 

pada usia 8 sampai 10 tahun. Berdasarkan teori Piaget, objek penelitian direntang 

usia tersebut berada pada tahap operasional konkret (Rifa‟i dan Anni, 2011: 29). 

Jiika dilihat dari tahap perkembangan responden metode pembelajaran Talking 

Stick sangat tepatditerapkan pada siswakelas III. Melalui metode ini, siswa belajar 

menyampaikan dan mengungkapkan pendapatnya berdasarkan hal-hal nyata yang 

dialami siswa dan terjadi disekitar siswa. 

 

4.2 Analisis Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Deskripsi data merupakan gambaran umum mengenai penyebaran data 

hasil penelitian yang diperoleh dengan tujuan agar hasil penelitian mudah 

dipahami. Berikut ini disajikan deskripsi data variabel metode pembelajaran 

Talking Stick, hasil pretest PKn kelas eksperimen dan kelas kontrol, variabel 

aktivitas, dan hasil belajar siswa. 

4.2.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Metode PembelajaranTalking Stick 

Pada penelitian ini proses pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan 

metode pembelajaran Talking Stick. Hasil rekapitulasi data hasil pengamatan 
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pelaksanaan metode pembelajaran Talking Stick pertemuan pertama, ke dua, dan 

ke tiga di kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran nomor 31. Berdasarkan 

hasil rekapitulasi, skor perolehan pengamatan metode pembelajaran Taling Stick 

untuk guru diperoleh skor rata-rata sebesar 94,37% dengan kriteria sangat tinggi. 

Pada pertemuan pertama diperoleh skor akhir dengan persentase sebesar 91,67% 

dengan kriteria sangat tinggi. Pada pertemuan ke dua diperoleh skor akhir dengan 

persentase sebesar 97,29% dengan kriteria sangat tinggi. Pada pertemuan ke tiga 

diperoleh skor akhir persentase sebesar 94,17% dengan kriteria sangat tinggi.  

Berdasarkan pengamatan terhadap metode pembelajaran dilihat dari siswa 

skor rata-rata yang diperoleh adalah 90,27% dengan kriteria sangat tinggi. Skor 

akhir pengamatan metode pembelajaran Talking Stick untuk siswa pada pertemuan 

pertama diperoleh skor akhir dengan persentase sebesar 83,33% dengan kriteria 

sangat tinggi. Pada pertemuan ke dua diperoleh skorakhir dengan persentase 

sebesar 95,83% dengan kriteria sangat tinggi. Pada pertemuan ke tiga diperoleh 

skor akhir dengan persentase sebesar 91,67% dengan kriteria sangat 

tinggi.Berdasarkan hasil rekapitulasi data pengamatan metode pembelajaran 

Talking Stick untuk guru dan siswa, dapat disimpulkan bahwapembelajaran pada 

kelas eksperimen sudah menerapkan komponen-komponen metode 

pembelajaranTalking Stick. 

Hasil skor pengamatan metode pembelajaran Talking Stick diperoleh 

selama pembelajaran berlangsung sebanyak tiga kali pertemuan. Hasil rekapitulasi 

pengamatan metode pembelajaran Talking Stick selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran nomor 31 dan 32. Skor hasil pengamatan metode pembelajaran Talking 

Stick dituangkan dalam  Tabel 4.2 dan 4.3 berikut ini. 
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Tabel 4.2 Nilai Pengamatan Metode Pembelajaran Talking Stickuntuk Guru  

Pertemuan 
Aspek yang Diamati SKOR 

(%) 
Kriteria 

A B C D E F G H I J K L 

1 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 91,67 
Sangat 

Tinggi 

2 4 3,7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 97,29 
Sangat 

Tinggi 

3 3 3,7 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 94,17 
Sangat 

Tinggi 

Rata-rata 3,7 3,5 4 3,7 4 4 4 3,3 3 4 4 4 94,37 
Sangat 

Tinggi 

Sumber: lampiran nomor 31. 

 

Tabel 4.3 Nilai Pengamatan Metode Pembelajaran Talking Stick untuk Siswa 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati SKOR 

(%) 
Kriteria 

A B C D E F G H I J K L 

1 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 83,33 
Sangat 

Tinggi 

2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 95,83 
Sangat 

Tinggi 

3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 91,67 
Sangat 

Tinggi 

Rata-rata 3,7 3,7 2,7 3,7 3,7 4 3,7 3,3 3 4 4 4 90,27 
Sangat 

Tinggi 

Sumber: lampiran nomor 32. 

4.2.2 Hasil Pretest PKn Kelas Eksperimen dan Kontrol (Data Awal) 

Nilai pretest yang diperoleh digunakan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa mengenai materi yang akan diajarkan dan untuk mengetahui kedua 

kelas memiliki kemampuan awal yang homogen (relatif sama). Deskripsi data 

pretest dijelaskan pada Tabel 4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4 Deskripsi Data Pretest PKn Siswa  

No. Kriteria Data 
Pretest Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa 30 30 

2. Skor rata-rata 53 51,17 

3. Median 55 50 

4. Modus 50
a 

40
a 

5. Standar deviasi 11,341 12,365 

6. Varians 128,621 152,902 

7. Rentang 45 45 

8. Skor minimal 25 25 

9. Skor maksimal 70 70 

Sumber : lampiran nomor 29 dan 30. 

Pegolahan data pretest menggunakan program SPSS versi 20 dengan menu 

Analyze - Descriptive – Frequencies (Priyatno, 2013: 76-9). Berdasarkan data 

yang diperolehmenunjukkan bahwa kelas eksperimen dengan jumlah 30 orang 

siswa, diperoleh skor rata-rata sebesar 53; median sebesar 55; modus 50
a
; standar 

deviasi sebesar 11,341; varians sebesar 128,621; rentang sebesar 45; skor minimal 

sebesar 25; dan skor maksimal sebesar 70. Sedangkan pada kelas kontrol dengan 

jumlah siswa sebanyak 30 orang, diperoleh skor rata-rata sebesar 51,17; median 

sebesar 50; modus sebesar 40
a
; standar deviasi sebesar 12,368; varians sebesar 

152,902; rentang sebesar 45; skor minimal sebesar 25; dan skor maksimal sebesar 

70. 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest PKn 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Interval 
f 

(frekuensi) 

Nilai 

Interval 
f (frekuensi) 

25-32 2 25-32 3 

33-40 2 33-40 5 

41-48 4 41-48 3 

49-56 11 49-56 10 

57-64 6 57-64 3 

65-70 5 65-70 6 

Jumlah 30 Jumlah 30 

Sumber: lampiran nomor 29 dan 30. 
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Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas eskperimen 

dapat dilihat pada Histogram 4.1 di bawah ini 

 

Gambar 4.1 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

Berdasarkan Tabel 4.5 dan Histogram 4.1 diketahui bahwa ada 2 orang 

siswa memperoleh nilai 25 sampai32 , 2 orang siswa memperoleh nilai 33 sampai 

40, 4 orang siswa memperoleh nilai 41 sampai 48, 11 orang siswa memperoleh 

nilai 49 sampai 56, 6 orang siswa memperoleh nilai 57 sampai 64, dan 5 orang 

siswa memperoleh nilai 65 sampai 70. Nilai pretest siswa kelas eksperimen 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran nomor 29 dan 30. 

 Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas kontrol dapat 

dilihat pada Histogram 4.2 di bawah ini. 

 

Gambar 4.2 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dan Histogram 4.2 diketahui bahwa ada 3 orang 

siswa memperoleh nilai 25 sampai 32, 5 orang siswa memperoleh nilai 33 sampai 

40, 3 orang siswa memperoleh nilai 41 sampai 48, 10 orang siswa memperoleh 

nilai 49 sampai 56, 3 orang siswa memperoleh nilai 57 sampai 64, dan 6 orang 

siswa memperoleh nilai 65 sampai 70. Nilai pretest siswa kelas kontrol 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran nomor 29 dan 30. 

4.2.3 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil nilai aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol setelah 

menerapkan model pembelajaran Talking Stick dalam pembelajaran mata 

pelajaran PKn, disajikan dalam Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa 

No. Kriteria Data 
Aktivitas Belajar Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa 30 30 

2. Skor rata-rata 84,72 43,19 

3. Median 83,33 43,75 

4. Modus 79
 

46
 

5. Standar deviasi 7,326 8,804 

6. Varians 53,677 77.511 

7. Rentang 25 44 

8. Skor minimal 73 25 

9. Skor maksimal 98 69 

Sumber: lampiran nomor 33 dan 34. 

Pengolahan data aktivitas belajar siswamenggunakan program SPSS versi 

20 menunjukkan bahwa kelas eksperimen dengan jumlah siswa 30 orang, 

diperoleh skor rata-rata sebesar 84,72; median sebesar 83,33; modus sebesar 79; 

standar deviasi sebesar 7,326; varians sebesar 53,677; rentang sebesar 25; skor 

minimal sebesar 73; dan skor maksimal sebesar 98. Sedangkan kelas kontrol 

dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang, diperoleh skor rata-rata sebesar 43,19; 
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median sebesar 43,75; modus sebesar 46; standar deviasi sebesar 8,804; varians 

sebesar 77,511; rentang sebesar 44; skor minimal sebesar 25; dan skor maksimal 

sebesar 69. 

4.2.3.1 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, diperoleh 

rata-rata aktivitas belajar siswa kelas eksperimen sebesar 84,72%. Rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama sebesar 80,83%, termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi. Rata-rata aktivitas belajar siswa kelas eksperimen 

pertemuan ke dua sebesar 84,58%. Rata-rata aktivitas belajar siswa kelas 

eksperimen pertemuan ke tiga sebesar  88,75%. Rata-rata persentase aktivitas 

belajar tersebut termasuk dalam kriteria sangat tinggi (Yonny dkk, 2010: 175-

6).Hasil Rekapitulasi data pengamatan aktivitas belajar selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran nomor 33. Nilai pengamatan aktivitas belajar siswa kelas 

eksperimenpada pertemuan pertama, ke dua, dan ke tiga dituangkan dalam Tabel 

4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Paparan Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen  

Pertemuan 
Kriteria 

(n=30) 

Aspek yang Diamati SAS 

(%) 

Kriteria 

Aktivitas A B C D 

1 
Jumlah 104 88 99 97 

80,83 
Sangat 

Tinggi Rata-rata 3,47 2,93 3,30 3,23 

2 
Jumlah 108 99 102 97 

84,58 
Sangat 

Tinggi Rata-rata 3,60 3,30 3,40 3,23 

3 
Jumlah 113 102 106 105 

88,75 
Sangat 

Tinggi Rata-rata 3,77 3,40 3,53 3,50 

Skor Total 
Jumlah 325 289 307 299 

84,72 
Sangat 

Tinggi Rata-rata 10,84 9,63 10,23 9,96 

Sumber: lampiran nomor 33. 
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4.2.3.2 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar  siswa, diperoleh 

rata-rata aktivitas belajar siswa kelas kontrol sebesar 43,19%. Hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa kelas kontrol pada pertemuan pertama, 

menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh siswa kelas kontrol 

sebesar 41,46%, termasuk dalam kriteria sedang. Pada pertemuan ke dua, hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa menunjukkan rata-rata persentase aktivitas 

belajar seluruh siswa kelas kontrol sebesar 43,54%, termasuk dalam kriteria 

sedang. Pada pertemuan ke tiga, hasil pengamatan aktivitas belajar siswa 

menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh siswa kelas kontrol 

sebesar 44,58%, termasuk dalam kriteria sedang. Hasil rekapitulasi data hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

nomor 34. Nilai pengamatan aktivitas belajar siswa kelas kontrol pertemuan 

pertama, ke dua, dan ke tiga dituangkan dalam Tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Paparan Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Pertemuan 
Kriteria 

(n=30) 

Aspek yang Diamati SAS 

(%) 

Kriteria 

Aktivitas A B C D 

1 
Jumlah 61 48 44 51 

41,46 Sedang 
Rata-rata 2,03 1,43 1,47 1,70 

2 
Jumlah 67 45 43 54 

43,54 Sedang 
Rata-rata 2,23 1,50 1,43 1,80 

3 
Jumlah 65 44 48 57 

44,58 Sedang 
Rata-rata 1,80 1,47 1,60 1,90 

Skor Total 
Jumlah 193 137 135 162 

43,19 Sedang 
Rata-rata 6,06 4,40 4,50 5,40 

Sumber: lampiran nomor 34. 
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4.2.4 Deskripsi Data Variabel Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa yang telah diperoleh akan diolah,dengan tujuan 

untuk mengujian hipotesis mengenai hasil belajar siswa pada  kelas eksperimen 

dan kontrol setelah mendapatkan perlakuan. Adapun data hasil belajar siswa akan 

dipaparkan secara rinci dalam Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Paparan Data Hasil Belajar PKn Siswa (Data Akhir) 

No. Kriteria Data 
Posttest Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa 30 30 

2. Skor rata-rata 77,50 66,17 

3. Median 75 65 

4. Modus 70
 

65
 

5. Standar deviasi 11,353 13,562 

6. Varians 128,879 183,937 

7. Rentang 40 70 

8. Skor minimal 60 30 

9. Skor maksimal 100 100 

Sumber : lampiran nomor 35 dan 36. 

Berdasarkan pengolahan data hasil belajar siswa dengan menggunakan 

program SPSS versi 20 menunjukkan bahwa kelas eksperimen dengan jumlah 

siswa sebanyak 30 orang, diperoleh skor rata-rata sebesar 77,50; median sebesar 

75; modus sebesar 70; standar deviasi sebesar 11,353; varians data sebesar 

128,879; rentang data sebesar 40; skor minimal sebesar 60; dan skor maksimal 

sebesar 100.Sedangkan pada kelas kontrol dengan jumlah siswa sebanyak 30 

orang, diperoleh skor rata-rata sebesar 66,17; median sebesar 65; modus sebesar 

65; standar deviasi sebesar 13,562; varians data sebesar 183,937; rentang data 

sebesar 70;  skor minimal sebesar 30; dan skor maksimal sebesar 100.Data hasil 

belajar (posttest) disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini.  
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Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Nilai Posttest PKn 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Interval f (frekuensi) Nilai Interval f (frekuensi) 

60-66 5 30-41 1 

67-73 7 42-53 3 

74-80 9 54-65 13 

81-87 4 66-77 10 

88-94 1 78-89 1 

95-100 4 90-100 2 

Jumlah 30 Jumlah 30 

Sumber: lampiran nomor 35 dan 36. 

 Penyajian data distribusi frekuensi nilai posttestkelas eksperime. dapat 

dilihat pada Histogram 4.3 di bawah ini. 

 

Gambar 4.3.Histogram Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Berdasarkan Tabel 4.10 dan Histogram 4.3 diketahui bahwa ada 5 orang 

siswa memperoleh nilai 60 sampai 66, 7 orang siswa memperoleh nilai 67 sampai 

73, 9 orang siswa memperoleh  nilai 74 sampai 80, 4 orang siswa memperoleh 

nilai 81 sampai 87, 1orang  siswa memperoleh nilai 88 sampai 94, dan 4 orang 

siswa memperoleh nilai 95 sampai 100.  Nilai posttesthasil belajar siswa 

digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Data selengkapnya mengenai 

nilai posttest siswa kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran nomor 35. 
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 Distribusi data nilai hasil belajar siswa untuk pembelajaran di kelas kontrol 

yang tidak menerapkan metode pembelajaran Talking Stick pada materi Bangga 

Sebagai Bangsa Indonesia, dapat dilihat pada distribusi frekuensi nilai 

posttestkelas kontrol pada Histogram 4.4 di bawah ini. 

 

Gambar 4.4.Histogram Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Berdasarkan Tabel 4.10 dan Histogram 4.4 dapat diketahui bahwa ada 1 

orang siswa memperoleh nilai 30 sampai 41, 3 orang siswa memperoleh nilai 42  

sampai 53, 13 orang siswa memperoleh nilai 54 sampai 65, 10 orang siswa 

memperoleh nilai 66 sampai 77, 1 orang siswa memperoleh nilai 78 sampai 89, 

dan 2 orang siswa memperoleh nilai 90 sampai 100. Data nilai posttest siswa 

digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Data selengkapnya mengenai 

nilai posttest siswa kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran nomor 36. 

4.3 Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh menggambarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan. Data hasil penelitian yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis 

untuk menginterpretasikan data yang telah terkumpul sekaligus menjawab 

hipotesis penelitian. Sebelum melakukan analisis akhir (pengujian hipotesis) maka 
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terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisi data yang telah diperoleh. 

Uji prasyaratanalisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji t, pengujian 

normalitas dan homogenitas. Berikut ini merupakan penjelasan dari hasil uji 

prasyarat analisis aktivitas dan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

4.3.1 Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Pretest PKn Siswa (Data Awal) 

Uji kesamaan rata-rata data nilai pretestsiswa kelas III mata pelajaran PKn 

digunakan untuk membandingkan dan membuktikan bahwa kedua kelas yang 

akan digunakan yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam penelitian ini 

tidak mempunyai perbedaan keadaan awal. Pengujian kesamaan rata-rata dalam 

penelitian ini menggunakan uji one sample t test. Berikut ini merupakan hasil 

analisis uji-t data nilai pretest. Dasar pengambilan keputusannya yaitu, Ho 

diterima jika nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed)> 0,05, sedangkan Ho 

ditolak jika nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) < 0,05. Simpulan hasil 

output analisis uji kesamaan rata-rata dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

One-Sample Test 

 Test Value = 51.17 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

eksperimen .884 29 .384 1.830 -2.40 6.06 

Sumber: lampiran nomor 42 

Berdasarkan hasli uji kesamaan rata-rata data nilai pretest menunjukkan 

bahwa kedua kelas homogen.Dari tabeltersebut dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,384. Nilai signifikansi pada 
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tabellebihdari 0,05 (0,384> 0,05). Dari data tersebut dapat disimpulkan tidak 

terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest (kemampuan awal) kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 

4.3.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisispada penelitian ini diantaranya yaitu analisis uji 

normalitas dan analisis uji homogenitas. 

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas Variabel Aktivitas Belajar PKn Siswa  

Uji normalitas data variabel aktivitas belajar PKn siswa menggunakan 

liliefors pada program SPSS versi 20. Setelah data diolah menggunakan SPSS 

versi 20, diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut: 

Tabel 4.12  Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .142 30 .124 .944 30 .118 

Sumber: lampiran nomor 43 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kontrol .120 30 .200
*
 .967 30 .450 

Sumber: lampiran nomor 43 

Berdasarkan tabel 4.12 dan 4.13tersebutdiperoleh hasil bahwa nilai 

signifikansi kelas eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,124, 
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sedangkan nilai signifikansi kelas kontrol sebesar 0,200. Nilai signifikansi 

aktivitas belajar pada kelas eksperimen berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan SPSS versi 20  pada tabel menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh 

lebih dari 0,05 (0,124> 0,05) dan kelas kontrol memperoleh nilai lebih dari 0,05 

(0,200> 0,05). Dari data tersebut maka kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi kedua kelas tersebutlebih 

dari 0,05. Jadi, untuk menguji hipotesis penelitian menggunakanstatistik 

parametris. 

4.3.2.2 Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar PKn Siswa 

Berdasarkan hasil perhitungan data hasil belajar PKn siswa dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah memperoleh perlakuan  yang berbeda, 

diperoleh rata-rata niali kelas eksperimen sebesar 77,5  dengan jumlah data 30 dan 

kelas kontrol sebesar 66,17dengan jumlah data 30. Pada penelitian ini uji 

normalitas data dilakukan dengan  menggunakanliliefors pada program SPSS 

versi 20. Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, diperoleh 

data uji normalitas hasil belajar siswa sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .154 30 .068 .931 30 .052 

Sumber: lampiran nomor 43 
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Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kontrol .157 30 .056 .956 30 .250 

Sumber: lampiran nomor 43 

Berdasarkan Tabel 4.14 dan Tabel 4.15, diperoleh hasil nilai signifikansi 

pada kelas eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,068 

sedangkan nilai signifikansi pada kelas kontrol sebesar 0,56. Nilai signifikansi 

hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih dari 0,05 (0,068> 0,05) dan kelas 

kontrol lebih dari 0,05 (0,56> 0,05). Data dari kedua kelas tersebut dinyatakan 

berdistribusi normal jika nilai signifikansi kedua data lebih dari 0,05. Nilai 

signifikansi pada uji normalitas data hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol lebih dari 0,05. Maka sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dinyatakan berdistribusi normal. 

4.3.2.3 Hasil Uji Homogenitas Aktivitas Belajar PKn Siswa 

Uji homogenitas data menggunakan uji dengan menggunakan aplikasi 

SPSS versi 20. Hasil outputuji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Homogenitas Data Aktivitas Belajar Siswa  

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.262 1 58 .611 

Sumber: lampiran nomor 44 
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Berdasarkan Tabel 4.16 tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

pada tabel sebesar 0,611. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

(0,611>0,05), makadapat disimpulkan bahwa data nilai aktivitas belajar siswa 

yang berdasarkan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dinyatakan homogen. 

4.3.2.4 Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar PKn Siswa 

Uji homogenitas data menggunakan uji dengan menggunakan aplikasi 

SPSS versi 20. Hasil outputuji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa  

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.165 1 58 .686 

Sumber: lampiran nomor 44 

Berdasarkan Tabel 4.16 dan 4.17 di atas menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pada tabel sebesar 0,686. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 (0,686>0,05), makadapat disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar siswa 

yang berdasarkan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dinyatakan homogen. 

4.3.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilaksanakan setelah semua uji prasyarat terpenuhi, yaitu uji 

normalitas maupun uji homogenitas.  Pada penelitin ini uji hipotesis 

menggunakan statistik parametris dilakukan untuk data yang berdistribusi normal 

yaitu aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. 

Uji hipotesis akhir dengan statistik parametris (uji t) menggunakan 

program SPSS Versi 20, menggunakan teknik independent-sample t-test. Teknik 

tersebut digunakan dengan melihat asumsi bahwa data dalam penelitian ini 
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berbentuk rasio dan bentuk hipotesis komparatif (2 sampel) independen. Menu 

yang digunakan yaituanalyze-comparemeans - independent-sample t-test. 

Sedangkan, untuk pengujian keefektifan, menggunakan pengujian hipotesis 

komparatif dua sampel dengan rumus pooled varian. Dalam uji dua pihak berlaku 

ketentuan, Ho tidak di tolak jika thitung> ttabel atau Ho ditolak jika thitung ≤ ttabel.  

4.3.3.1 Uji Perbedaan Aktivitas Belajar PKn Siswa 

Tabel 4.18 Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) Aktivitas Belajar Siswa 

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 

nilai 
aktivitas 

Equal 
variances 
assumed 

.262 .611 19.859 58 .000 41.529 2.091 37.343 45.715 

Equal 
variances not 

assumed 
  19.859 56.147 .000 41.529 2.091 37.340 45.718 

Sumber: lampiran nomor 45 

BerdasarkanTabel 4.18 di atasnilai signifikansi pada kolom sig.(2-tailed) 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). 

Dalampenelitian ini, penulis menggunakan sampel sebanyak 60 orang, maka nilai 

derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 60 – 2 = 58 dan taraf kesalahan 5%. Karena 

untuk uji 2 sisi (0,05 : 2 = 2,5%) maka dapat diketahui nilai ttabel = 2,002. 

Berdasarkan kolom Equal variances assumed (homogen), dapat diketahui bahwa 

nilai thitung = 19,859. Dari perhitungan tersebut diperoleh  19,859> 2,002 (thitung > 

ttabel)dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan 
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bahwa Ho1ditolak dan Ha1 diterima atau terdapat perbedaan aktivitas belajar PKn 

siswa kelas III yang menerapkan metode pembelajaranTalking Stickdan  kelas 

yang tidakmenerapkan metode pembelajaranTalking Sticki. 

4.3.3.2 Uji Perbedaan Hasil Belajar PKn Siswa 

Tabel 4.19 Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) Hasil Belajar Siswa 

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 

nilai 
hasil 

belajar 

Equal 
variances 
assumed 

.165 .686 3.510 58 .001 11.333 3.229 4.870 17.797 

Equal 
variances not 

assumed 
  3.510 56.257 .001 11.333 3.229 4.865 17.801 

Sumber: lampiran nomor 46 

BerdasarkanTabel 4.19 di atasnilai signifikansi pada kolom sig.(2-tailed) 

sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (0,001< 0,05). 

Dalampenelitian ini, penulis menggunakan sampel sebanyak 60 orang, maka nilai 

derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 60 – 2 = 58 dan taraf kesalahan 5%. Karena 

untuk uji 2 sisi (0,05 : 2 = 2,5%) maka dapat diketahui nilai ttabel = 2,002. 

Berdasarkan kolom Equal variances assumed (homogen), dapat diketahui bahwa 

nilai thitung = 3,510. Dari perhitungan tersebut diperoleh  3,510> 2,002 (thitung > 

ttabel)dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,001< 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar PKn 

siswa kelas III yang menerapkan metode pembelajaranTalking Stickdan  kelas 

yang tidakmenerapkan metode pembelajaranTalking Sticki. 
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4.3.3.3 Uji Pihak Kanan Dengan Rumus Pooled Varian Aktivitas Belajar Siswa 

Pengujian keefektifan, menggunakan pengujian hipotesis komparatif dua 

sampel dengan rumus pooled varian. Dari perhitungan tersebut diperoleh  19,97> 

2,002 (thitung > ttabel),  maka dapat disimpulkan bahwa Ho3 ditolak dan Ha3 diterima 

atau dapat diartikan bahwa aktivitas belajar siswa yang menerapkan metode 

pembelajaran Talking Sticklebih efektif dibandingkan dengan yang menerapkan 

metode pembelajaran ceramah. Perhitungan pengujian hipotesis komparatif dua 

sampel dengan rumus pooled varian secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 

nomor 39. 

4.3.3.4 Uji Pihak Kanan Dengan Rumus Pooled Varian Hasil Belajar Siswa 

Pengujian keefektifan, menggunakan pengujian hipotesis komparatif dua 

sampel dengan rumus pooled varian. Dari perhitungan tersebut diperoleh  3,37> 

2,002 (thitung > ttabel),  maka dapat disimpulkan bahwa Ho4 ditolak dan Ha4 diterima 

atau dapat diartikan bahwa Hasil belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan metode pembelajaraTalking Sticklebih efektif dibandingkan dengan 

yang menggunakan metode pembelajaran ceramah. Perhitungan pengujian 

hipotesis komparatif dua sampel dengan rumus pooled varian secara lengkap 

dapat dilihat pada lampiran nomor 40. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Perbedaan Aktivitas Belajar Siswa dengan Penerapan Metode 

Pembelajaran Talking Stick 

Perbedaanpenerapan metode pembelajaranTalking Stick terhadap aktivitas 

belajar PKn siswa,diketahui melaluidata yang diperoleh saatkegiatan 
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pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya 

perbedaan antara aktivitas belajar PKn siswa yang menerapkan metode 

pembelajaranTalking Stick dan aktivitas belajar PKn siswa yang menerapkan 

metode ceramah. Hal tersebut, memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Diah, Khasanah, Wardani, Pramukantoro, danSiti yang menunjukkan hasil 

bahwa metode pembelajaran Talking Sticklebih baik daripada metode ceramah.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aktivitas belajar diartikan sebagai 

kegiatan.Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, seperti bertanya, 

mencatat, mendengar, berpikir, membaca, dan kegiatan lain yang dapat 

menunjang prestasi siswa dalam proses belajar. Seperti halnya pada pelaksanaan 

metode pembelajaran Talking Stick, aktivitas siswa merupakan perhatian utama 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan penerapan metode Talking 

Stick mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan mendorong 

siswa untuk berani mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran  (Huda, 

2013: 224). 

Aktivitas belajar siswa yang menerapkan metode pembelajaranTalking 

Stickberbeda dengan aktivitas belajar siswa yangmenerapkan metode 

pembelajaran ceramah.Aktivitas belajar siswa yang menerapkan metode 

pembelajaran Talking Stick mencakup aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Aktivitas fisik yang dilakukan siswa saat proses pembelajaran dengan menerapkan 

metode pembelajaran Talking Stick yaitu kegiatanmendengarkan, membaca, 

menulis, berbicara,berkelompok, dan melakukan permainan Talking Stick.   

Aktivitas mental yang ditunjukkan siswa saat pelaksanaan metode 

pembelajaran Talking Stickyaitu mengingat dan berpikir. Aktivitas belajar siswa 
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berupa mengingat dan berpikir ditunjukkan siswa saat menyampaikan pendapat 

atau menjawab pertanyaan dari guru, serta saat menanggapi tanggapan dari siswa 

lain.  

Aktivitas belajar yang terdapat dalam pembelajara Talking Sticksesuai 

dengan pendapatPaul D.Dierich dalam Hamalik (2013: 172), mengklasifikasikan 

macam-macam aktivitas belajar sebagai beriku, yaitu : (1) Kegiatan visual; (2) 

Kegiatan lisan atau Oral; (3) Kegiatan mendengarkan; (4) Kegiatan menulis; (5) 

Kegiatan menggambar; (6) Kegiatan metrik; (7) Kegiatan mental; dan (8) 

Kegiatan emosional.Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Paul D.Dierich 

dalam Hamalik (2013: 172) ada beberapa aktivitas belajar siswa yang nampak saat 

melaksanakan metode pembelajaran Talking Stick, diantaranya yaitu kegiatan 

visual seperti membaca, kegiatan lisan atau oral seperti mengemukakan pendapat 

dan diskusi,kegiatan menulis, kegiatan mendengarkan, kegiatan mental 

(mengingat, memecahkan masalah, berpikir), dan kegiatan emosional seperti 

tenang dan berani.Aktivitas belajar siswa yang nampak saat melaksanakan metode 

pembelajaran Talking Stick tersebut, kemudian di jabarkan menjadi 4 kriteria yang 

masing-masing memiliki empat deskriptor. Kriteria tersebut digunakan sebagai 

pedoman dalam menilai aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. 

Keempat kriteria tersebut terdiri atas; (1) keantusiasan siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran; (2) keberanian siswa dalam bertanya selama proses 

pembelajaran; (3) keaktifan siswa dalam diskusi kelompok; (4) ketepatan siswa 

dalam menyampaikan pendapat. 

Keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran ditunjukkan 

siswa saat awal pembelajaran seperti, menyiapkan alat tulis, menanggapi 

pertanyaan guru saat apersepsi. Keantusiasan siswa juga terlihat saat siswa 
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melaksanakan tugas saat proses pembelajaran dan mengerjakan soal evaluasi yang 

diberikan oleh guru. Butir keantusiasan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran pada kelas eksperimen memperoleh total skor 325 dengan rata-rata 

10,84, sedangkan pada kelas kontrol memperoleh total skor 193 dengan rata-rata 

6,06.  

Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran ditunjukkan 

siswa saat bertanya dengan dengan inisiatif sendiri, dan berani memberi tanggapa. 

Butir keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran dikelas 

eksperimen memperoleh total skor 289 dengan rata-rata 9,63, sedangkan pada 

kelas kontrol memperoleh total skor 137 dengan rata-rata 4,40. 

Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ditunjukkan saat siswa membaca 

materi pelajaran, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain, 

mengemukakan pendapat saat diskusi, dan mencatat hasil diskusi kelompok. Butir 

keaktifan siswa dalam diskusi kelompok pada kelas eksperimen memperoleh total 

skor 307 dengan rata-rata 10,23, sedangkan pada kelas kontrol memperoleh total 

skor 135 dengan rata-rata 4,50. 

Ketepatan siswa dalam menyampaikan pendapat ditunjukkan saat siswa 

berani menjawab pertanyaan dari guru, kalimat yang digunakan tepat, sesuai 

dengan materi pembelajaran, mengingat materi pelajaran, memperhatikan 

pendapat siswa lain, dan  mencari pemecahan masalah. Butir ketepatan siswa 

dalam menyampaikan pendapat pada kelas eksperimen memperoleh total skor 299 

dengan rata-rata 9,96, sedangkan pada kelas kontrol memperoleh skor 162 dengan 

rata-rata 5,40. 

Pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran Talking stick 

mendorong siswa untuk berani menyampaikan pendapat.Melaluai metode Talking 
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Stick membantu siswa menjadi lebih mandiri, cepat memahami materi bacaan, dan 

selalu siap dalam menghadapi situasi apapun (Huda, 2013: 224).Nilai aktivitas 

yang telah dijelaskan di atas, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol 

membuktikan bahwa aktivitas belajar pada kelas yang menggunakan metode 

Talking Stick lebih tinggi.Rata-rata nilai aktivitas siswa kelas eksperimen lebih 

tinggi karena pengaruh penerapan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu 

metode pembelajaranTalking Stick.  

Nilai aktivitas belajar siswa kelas eksperimen sebesar 84,72% tergolong 

dalam kategori sangat tinggi, sementara nilai aktivitas pada kelas kontrol sebesar 

43,19% termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran 

di kelas kontrol menerapkan metodeceramah.Berdasarkanhasil pengamatan yang 

dilakukan penulis pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas eksperimen 

selama tiga pertemuan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas 

belajar PKn siswa kelas III pada materi bangga sebagai bangsa Indonesia yang 

menerapkan  metode pembelajaran Talking Stick dapat dengan pembelajaran yang 

menerapkan metode ceramah. 

4.4.2 Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan Penerapan Metode 

Pembelajaran Talking Stick 

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh menunjukkan adanya 

perbedaan antara hasil belajar siswa yangmenerapkan metode pembelajaran 

Talking Stickdengan hasil belajar siswa yang menerapkan metode pembelajaran 

ceramah. Hasil penelitian yang diperoleh, memperkuat penelitian sebelumnyayang 

dilakukan oleh Diah, Khasanah, Wardani, Pramukantoro, danSitiyang 

menunjukkanbahwa metode pembelajaran Talking Sticklebih baik daripada 

metode ceramah.Hasil tersebut juga sejalan dengan  Hamalik (2013: 27) yang 
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menjelaskan tentang pengertian belajar sebagai berikut, belajar adalah modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Penggunaan metode 

pembelajaran Talking Stick, membuatbelajar menjadi suatu proses yang benar-

benar dirasakanoleh siswa. 

Melalui serangkaian aktivitas yang dilakuakn siswa selama pembelajaran 

yang menerapkan metode Talking Stick diantaranya, membaca,mengemukakan 

pendapat, diskusi,menulis,mendengarkan,mengingat, memecahkan masalah, dan 

melakukan permainan, aktivitas tersebut memberikan dampak positif bagi siswa. 

Secara tidak langsungmelalui penerapan metode Talking Stick siswa telah 

membangun pengetahuannya sendiri, sehingga materi pelajaran yang disampaikan 

guru lebih dipahami oleh siswa. 

Selanjutnya, hasil penelitian membuktikan bahwa hasil belajar siswa yang 

menerapkan metode pembelajaran Talking Stick berbeda dari hasil belajar siswa 

yang menerapkan metode ceramah dilihat dari rata-rata nilai hasil posttest antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rata-rata hasil belajar pada kelas 

eksperimen 77,5 sedangkan di kelas kontrol 66,17. Dari data tersebut 

menunjukkan nilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran Talking Stick lebih tinggi dibandingkan 

dengan pembelajaran di kelas kontrol yang tidak menggunakan metode 

pembelajaranTalking Stick. Hal tersebut membuktikan pendapat William Burton 

dalam Hamalik (2013: 31) yang menyatakan bahwa dalam prinsip-prinsip 

pembelajaran hasil belajar dapat diterima oleh siswa apabila memberi kepuasan 

pada kebutuhan siswa, berguna, dan bermakna, hasil belajar dilengkapi dengan 

serangkaian pengalaman, dan proses belajar berlangsung secara efektif di bawah 

bimbingan yang merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. 
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Penggunaan metode pembelajaran Talking Stick memberi pengalaman langsung 

bagi siswa, karena guru melakukan pendalaman materi melalui permainan. 

Sehingga dalam melaksanakan pendalaman materi siswa tidak terpaksa dan 

tertekan, hal tersebut menjadikan proses belajar yang dilakuakan siswa menjadi 

bermakna. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas III pada materi bangga sebagai bangsa 

Indonesia antara pembelajaran yang menerapkan metode Talking stick dengan 

pembelajaran yang menerapkan metode ceramah. 

4.4.3 Keefektifan Metode Pembelajaran Talking Stick Terhadap Aktivitas 

Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

aktivitas belajar siswa yang pembelajarannya menerapkan metode pembelajaran 

Talking Stick lebih efektif dibandingkan dengan yang menggunakan metode 

pembelajaran ceramah. Hal tersebut merupakan pembuktian teori Susanto(2013: 

54) yang mengemukakan bahwa pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila 

hasil belajar dan aktivitas belajar siswa yang menggunakan pendekatan 

pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang masih 

menerapkan metode ceramah pada tingkat ketuntasan tertentu. 

Pertanyaan di atas dapat diketahui melalui skor rata-rata aktivitas belajar 

siswa yang diperoleh masing-masing kelas. Kelas eksperimen memperoleh skor 

rata-rata dengan persentase 84,72% tergolong dalam kriteria sangat tinggi, 

sedangkan pada kelas kontrol memperoleh skor rata-rata dengan persentase 43,19 

tergolong kriteria sedang. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Huda (2013: 

225) bahwa metode pembelajaran Talking Stickmampu mendorong siswa berani 
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menyampaikan pendapat sehingga membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Berani menyampaikan pendapat atau bertanya mengenai hal-hal 

yang belum dipahami siswa merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

siswa untuk memperoleh pengetahuan, selain itu keberanian siswa untuk 

menyampaikan pendapat merupakan  modal awal siswa sebelum terjun di 

masyarakat. Dengan kemampuan berbicara yang baik dan pengetahuan yang luas, 

maka dengan mudah siswa diterima di masyarakat pada kehidupan di masa 

mendatang. 

Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran ditunjukkan siswa dari awal 

sampai akhir pembelajaran yang menerpkanmetode pembelajaran Talking Stick. 

Aktivitas yang ditunjukkan oleh tiap siswa berbeda-beda, namun pada umumnya 

siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang menerapkan metode 

pembelajaran Talking Stick..Metode pembelajaran Talking Stick, membuat 

pembelajaran di kelas eksperimen menjadi lebih bersemangat dan bermakna bagi 

siswa.  

Atusias siswa yang tinggi, memicu persaingan yang positif antar siswa. 

Persaingan yang dimaksud yakni persaingan untuk dalam memahami materi yang 

dipahami, supaya saat mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan atau 

menyampaikan pendapat siswa sudah siap dan sudah memiliki jawaban yang 

dianggapnya benar. Tanggapan dari siswa lain menunjukkan bahwa siswa tersebut 

memperhatikan dan benar-benar sudah memahami materi pelajaran. Siswa yang 

bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui menunjukkan rasa ingin tahu siswa 

terhadap pembelajaran. Hal-hal tersebut yang menjadikan aktivitas belajar siswa 

di kelas eksperimen  lebih efektif daripada kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulispada saat 
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melaksanakan pembelajaran di kelas eksperimen selama tiga pertemuan, diperoleh 

data aktivitas belajar siswa yang membuktikan bahwa metodepembelajaran 

Talking Stick efektif dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal tersebut 

membuktikan teori Susanto (2013: 54) yang menyatakan bahwa suatu 

pembelajaran dikatakan efektif apabila aktivitas pembelajaran siswa tinggi, 

seluruh atau sebagian besar siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun 

sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar 

yang tinggi, semangat belajar yang besar dan rasa percaya diri. Sebab dalam suatu 

proses pembelajaran aktivitas yang menonjol ada pada siswa.   

Pertemuan pertama, butir aktivitas belajar siswa yang memperoleh point 

tertinggi pada kelas eksperimen yaitu butir keantusiasan siswa siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran dengan total skor yang diperoleh 104poin. 

Sadangkan skor terendah berada pada butir keberanian siswa dalam bertanya 

selama proses pembelajaran dengan total skor yang diperoleh pada butir ini yaitu 

88 poin.  

Keantusiasan siswa siswa dalam mengikuti proses pembelajaran termasuk 

sangat tinggi. Metode pembelajaran Talking Stick merupakan metode 

pembelajaran yang barubagi siswa. Metode pembelajan Talking Stick sebelumnya 

belum pernah diterapkan dalam pembelajaran PKn di SD Negeri 01 Sangkanjoyo. 

Guru biasanya hanya menerapkan metode pembelajaran ceramah, sehingga 

siswahanya mendengarkan penjelasan dari guru dan mencatatnya saja. Dalam 

pembelajaran yang menerapkan metode Talking Stick siswa lebih banyak terlibat 

secara aktif sehingga siswa merasa antusias dan bersemangat. 

Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran pada 

pertemuan pertama merupakan butir aktivitas terendah. Hal tersebut dikarenakan 
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keberanian siswa untuk bertanya masih sangat rendah, siswa belum memiliki rasa 

percaya diri yang cukup untuk bertanya kepada guru karena guru merupakan 

sosok baru bagi siswa dimana sebagian besar siswa masih malu dan canggung. 

Selama proses pembelajaran berlangsung siswa hanya melakukan tanya jawab 

dengan teman satu kelompoknya saat diskusi kelompok berlangsung.  

Pada pertemuan kedua butir aktivitas tertinggi berada pada keantusiasan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan total skor 108, sedangkan 

point terendah pada butir ketepatan siswa dalam menyampaikan pendapat dengan 

total skor 97 point.  

Keantusisasan siswa selama mengikuti proses pembelajaran sangat tinggi, 

hal tersebut nampak dari kesiapan siswa sebelum proses pembelajaran 

berlangsung dan semangat siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang menerapkan metode Talking Stick, sebelumnya belum pernah 

diterapkan di SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan. Melalui metode 

pembelajaran ini siswa merasa mudah dalam memahami materi yang diajarkan 

sehingga siswa nyaman dengan metode pembelajaran yang diterapkan, ditambah 

metode pembelajaran Talking Stick merupakan metode pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan melakukan sebuah permainan.Permainan yang dilakukan 

juga diiringi dengan lagu-lagu yang membuat siswa semakin semangat dan 

antusias. Selain itu apersepsi yang dilakukan guru juga menimbulkan antusias 

siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari guru kelas III SD 

Negeri 01 Sngkanjoyo Kabupaten Pekalongan tidak melakukan apersepsi diawal 

pembelajaran. Materi yang akan diajarkan langsung disampaikan, tidak mengingat 
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materi yang telah diberikan sebelumnya atau memberikan apersepsi berupa tanya 

jawab, bernyanyi, yang mengarahkan siswa kepada materi pelajaran yang akan 

disampaikan.  

Apersepsi merupakan bagian daripendahuluan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dalam pembelajaran menggunakan metode Talking Stick. 

Saat pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan apersepsi yang menarik bagi 

siswa. Apersepsi yang dilakukan guru merupakan hal-hal yang tidak biasa 

diterima siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Apersepsi yang 

digunakan utuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran Talking Stick yaitu 

dengan cara melakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri 

siswa dan lingkungannya, menyanyi, dan tepuk kreatif. Guru memilih 

menggunakan apersepsi dengan cara tersebut tentu melalui pertimbangan. Alasan 

guru melakukan apersepsi tersebut yaitu karena siswa. Siswa sekolah dasar sangat 

senang bercerita, apalagi jika menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya 

dan lingkungannya. Hal-hal yang sekiranya siswa ketahui pasti akan membuat 

siswa lebih tertarik dan tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan siswa 

merupakan stimulus awal bagi siswa agar mereka lebih dekat dengan materi yang 

akan dipelajari. 

Siswa sekolah dasar pada dasarnya sangat menyukai hal-hal yang baru dan 

menyenangkan.Menyanyi dan tepuk kreatif merupakan hal baru dan sangat 

menyenangkan bagi siswa. Siswa yang merasa senang dalam kegiatan 

pembelajaran, tentu saja akan lebih antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Lagu yang dinyanyikan saat apersepsi yaitu lagu-lagu nasional 

yang bertujuan mengenalkan siswa dengan lagu-lagu nasional yang sebagian besar 

belum mereka pahami, serta guru memiliki tujuan supaya siswa lebih 
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mencintaidan bangga terhadap bangsa dan negaranya. Tepuk kreatif yang 

diciptakan oleh guru yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat, merupakan tepuk 

yangmengajak setiap siswa untuk semangat dan percaya diri dalam kegiatan 

pembelajaran.Hal tersebut membuktikan teori Gagne (1977) dalam Siregar dan 

Nara (2011: 16) tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat menciptakan 

pembelajaran yang efektif diantaranya, menarik perhatian siswa yang 

menimbulkan minat dengan mengemukakan sesuatu yang baru, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, dan mengingat konsep/prinsip yang telah dipelajari. 

Pertemuan ketiga pada kelas eksperimen butir aktivitas tertinggi yaitu 

keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan total skor 113 

poin, sedangkan butir terendah yaitu keberanian siswa dalam bertanya dengan 

total skor 102 poin.  

Keantusiasan siswa selama mengikuti proses pembelajaran selalu 

memperoleh poin tertinggi karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Metode PembelajaranTalking Stick, 

merupakan metode pembelajaran yang melakukan pemahaman materi dengan 

menggunakan permainan. Sebelum permainan dilakukan, guru membahas materi 

secara singkat setelah itu barulah siswa berdiskusi dan memahami materi secara 

mandiri.Dengan rangkaian kegiatan seperti itu siswa menjadi lebih aktif dan 

bersemangat dalam memperoleh informasi, sehingga informasi yang diperoleh 

cepat dipahami dan lebih lama untuk diingat karena siswa mengalami langsung. 

Selain itu, guru juga menyediakan media khusus yang digunakan untuk 

metode pembelajaranTalking Stick, yaitu tongkat yang terbuat dari kertas yang 

menarik perhatian siswa. Tongkat merupakan alat khusus yang digunakan sebagai 

alat untuk menentukan siswa yang akan memperoleh pertanyaan dari guru. Siswa 



121 

 

 
 

yang memegang tongkat saat tongkat berhenti dituntut untuk menjawab 

pertanyaan dari guru. Siswa yang bisa menjawab akan memperoleh penguatan 

berupa tepuk, hal tersebut dikarenakam siswa sangat bersemangat saat melakukan 

tepuk. Hal ini merupakan hal yang sepele, namun sangat berpengaruh terhadap 

antusiasme siswa.Sedangkan, bagi siswa yang tidak bisa menjawab, pertanyaan 

tersebut akan dilempar kepada siswa yang lain. 

Pemberian kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan 

yang tidak terjawab juga merupakan suatu langkah untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Jika sebagian besar siswa tidak 

bisa menjawab maka materi yang sedang dipelajari belum dipahami oleh siswa 

secara keseluruhan.Akan tetapi jika salah satu siswa yang tidak bisa menjawab, 

makan terlihat bahwa siswa dapat memahami materi pelajaran.Sebab kemampuan 

dan karakteristik siswa dalam melakukan kegiatan belajar berbeda-beda. 

Selain untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang memahami materi, 

pemberian kesempatan kepada siswa lain bertujuan mendorong siswa yang tidak 

bisa menjawab pertanyaan untuk lebih memahami materi, karena siswa yang lain 

banyak yang mengetahui pertanyaan tersebut. Tujuan lain dari pemberian 

kesempatan kepada siswa lain yaitu menghindari rasa kecewa siswa yang bisa 

menjawab pertanyaan akan tetapi tidak memperoleh kesempatan. Sebab 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung 

banyak siswa yang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru.Hal tersebut membuktikan teori Hamalik (2013: 171) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakuakan aktivitas sendiri, dan belajar sendiri. 
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Sementara itu, pada pertemuan pertama kelas kontrol butir aktivitas belajar 

siswa yang memperoleh point tertinggi yaitu butir keantusiasan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Total skor yang diperoleh mencapai 61 point. 

Sementara skor terendah pada butir keberanian siswa dalam bertanya. Total skor 

yang diperoleh pada butir ini yaitu 43 point. Keantusiasan siswa memperoleh skor 

tertinggi di kelas kontrol karena penulismerupakan guru baru bagi siswa di kelas 

kontrol. Guru yang berbeda dari biasanya membuat siswa lebih tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran. Selain itu, apersepsi dan media pembelajaran yang 

digunakan guru di kelas kontrol juga mampu meningkatkan keantusiasan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah.  

Apersepsi yang dilakukan oleh penulis merupakan hal baru bagi siswa. 

Pada pembelajaran sehari-hari biasanya guru tidak memberikan apersepsi pada 

awal pembelajaran sehingga dengan apersepsi yang juga diberikan pada kelas 

eksperimen seperti tanya jawab, bernyanyi, dan tepuk, menjadikan siswa tertarik 

dan semangat dalam pembelajaran. 

Selain itu, media pembelajaran yang digunakan juga dapat menarik 

perhatian siswa. Meskipun media yang digunakan merupakan media sederhana 

berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan materi ajar, akan tetapi siswa 

menjadi lebih semangat dan memperhatikan karena gambar yang disajikan 

berwarna dan merupakan gambaran tantang lingkungan yang ada disekitar siswa. 

Keantusiasan siswa di kelas kontrol terlihat dari semangat siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengerjakan soal evaluasi. Namun jika 

dibandingkan dengan keantusiasan di kelas eksperimen, keantusiasan di kelas 

kontrol memperoleh skor yang lebih rendah dari kelas eksperimen. Keberanian 

siswa dalam bertanya mendapatkan skor terendah karena pada saat pembelajaran 
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menerapkan metode pembelajaran ceramah, sehingga siswa tidak memperoleh 

kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Pembelajaran yang 

menerapkan metode ceramah cenderung didominasi oleh guru.Kegiatan 

pembelajaran dengan metode ceramah tidak melibatkan siswa,sehingga siswa 

hanya mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Hal 

tersebut dikarenakan, sejak awal pembelajaran dengan menerapkan 

metodeceramah siswa tidakterlibat aktif dalam pembelajaran. Sehingga ada 

rasatakut dan malu saat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya baik 

dengan teman satu bangku ataupun dengan guru.  

Pada pertemuan ke dua, butir aktivitas belajar siswa yang memperoleh 

poin tertinggi pada kelas kontrol yakni butir keantusiasan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran.Dengan Total skor yang diperoleh mencapai 67 

poin.Sedangkan skor terendah berada pada butir keaktifan siswa dalam diskusi 

kelompok. Total skor yang diperoleh pada butir ini yaitu 43 poin. Keantusiasan 

siswa di kelas kontrol memperoleh skor tertinggi karena penulis merupakan guru 

baru bagi siswa. Selain itu, keantusiasan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran juga terlihat dari kesiapan siswa sebelum proses 

pembelajaran.Sebelum pembelajaran dimulai, siswamenyiapkan peralatan tulis 

dan buku pelajaran yang akan digunakan. Saat mengerjakan soal evaluasi, siswa 

juga melakukannya dengan sungguh-sungguh.Mereka benar-benar mengerjakan 

sendiri tiap butir soal yang diberikan. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok 

mendapatkan skor terendah. Hal tersebut dikarenakan kegiatan diskusi siswa 

hanya muncul saat kegiatan tanya jawab. Namun pada pelaksanaanya, sebagian 

besar siswa malu untuk menyampaikan pendapatnya.Siswa hanyamemperhatikan 

penjelasan guru dan tidak dilibatkan langsung dalam kegiatan pembelajaran.  
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Pertemuan ke tiga pada kelas kontrol, butir aktivitas belajar siswa yang 

memperoleh point tertinggibutir masih keantusiasan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan total skor yang diperoleh 60 poin. Sementara skor terendah 

berada pada butir keberanian siswa dalam menyampaikan pendapatdengan total 

skor 44 poin. Keantusiasan siswa memperoleh skor tertinggi di kelas kontrol 

karena peneliti sebagai guru, merupakan sosok baru bagi siswa. Gaya 

penulisdalam menyampaikan materi sangat berbeda dengan gaya yang dilakukan 

oleh guru kelas dalam menyampaikan materi. Selain itu,kegiatan dokumentasi 

yang dilakukan membuat siswa semakin semangat dan ingin menjadi perhatian 

utama.Apalagi saat melakukan tepuk semangat, siswa benar-benar semangat 

melakukannya dan sangat terlihat antusias. 

Keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat mendapatkan skor 

terendah seperti halnya pada pertemuan pertama.Pembelajaran yang menerapkan 

metode cramah kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapat.Hal tersebut dikarenakan pada saat pembelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah, siswa hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru. 

Siswa tidak melakukan kegiatan lain yang melibatkan siswa secara aktif. 

Pembelajaran menggunakan metode cramah menjadikan guru sebagai sumber 

belajar dari awal hingga akhir, guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa 

menjadi penerima materi. Pembelajaran  dengan metode ceramah bersifat satu  

arah, yaitu dari guru ke siswa. Sehingga guru jarang sekali memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan memahami materi yang mereka 

pelajari secara mandiri.Padahal, kegiatan pembelajaran yang diharapkan yaitu 

kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktifdalam kegiatan 
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pembelajaran. Hal tersebut membuktikan teori Sagala (2009) dalam Taniredja 

(2013: 45) menyatakan bahwa metode ceramah adalah bentuk interaksi melalui 

penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada siswa, dimana memberikan 

informasi dengan kata-kata sering mengamburkan dan kadang ditafsirkan salah. 

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas belajar siswayang 

telah dijelaskan di atas, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol 

membuktikan bahwa aktivitas belajar pada kelas yang menggunakan metode 

Talking Stick lebih tinggi.Rata-rata nilai aktivitas siswa kelas eksperimen lebih 

tinggikarena pengaruh penerapan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu 

metode pembelajaranTalking Stick. Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa kelas 

eksperimen tergolong dalam kategori sangat tinggi, sementara rata-rata nilai 

aktivitas pada kelas kontrol termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut 

dikarenakan pembelajaran di kelas kontrol menerapkan 

metodeceramah.Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran Talking Stick efektif terhadap aktivitas belajar PKn siswa 

kelas III materi bangga sebagai bangsa Indonesia. 

4.4.4 Keefektifan Metode Pembelajaran Talking Stick Terhadap Hasil Belajar 

Siswa 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh menunjukkan hasil belajar 

siswa dengan penerapan metode pembelajaran Talking Stick lebih efektif dari pada 

hasil belajar siswa dengan penerapan metode ceramah.Hal ini menjawab teori 

yang dikemukan Gagne dalam Suprijono (2014: 2), menjelaskan bahwa belajar 

adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui 

aktivitas. Kegiatan pembelajaran yang menerapkanmetode pembelajaran Talking 
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Stick mendorong siswa untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang secara 

tidak langsung dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. 

Metode pembelajaran Talking Stickselalu melibatkan siswa secara aktif. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran membuat siswa lebih berfikir kritis dan 

berani megungkapkan pendapat, sehingga hasil belajar yang dicapai lebih 

maksimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.Pernyataan di atas memperkuat 

pendapat Mulyasa (2007) dalam Susanto (2013: 231) yang mengemukakan bahwa 

tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa mampu 

berfikir kritis, rasional, dan kreatif, mampu berpartisipasi aktif dalam segala 

bidang kegiatan, berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu 

hidup bersama dengan bangsa lain. 

Metode Talking Stick, selain mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswadalam pelaksanaannya juga 

sangat mudah dantidak memerlukan banyak media pembelajaran. Penerapan 

metode pembelajaran Talking Sticktidak memerlukan media pembelajaran yang 

banyak dandapat dilaksanakan dengan biaya yang relatif murah dan mudah. 

Sehingga model ini cocok diterapkan di sekolah dengan fasilitas pembelajaran 

yang lengkap maupun kurang lengkap, yang perlu diperhatikan hanya kesesuaian 

metode Talking Stick dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa yang 

akan dihadapi.Hal tersebut karena metode ini kurang sesuai bagi siswa yang 

secara emosional belum terlatih untuk bisa berbicara dihadapan guru. 

Pada penelitian ini, hasil belajar siswa yang diamati cenderung pada ranah 

kognitif.Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal 

pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan 4 alternatif jawaban. Instrumen penelitian 

yang digunakan terlebih terdahulu di uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran 
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soal dan daya beda soal. Soal yang digunakan terdiri dari domain kognisi tingkat 

C1-C3 dengan tingkat kesukaran soal mudah dan sedang. 

Soal yang memperoleh poin tinggi pada kelas eksperimen dengan jumlah 

siswa sebanyak 30, yaitu soal nomor 1, 11, dan 16. Soal nomor 1 dengan indikator 

soal siswa dapat menyebutkan lambang negara Indonesia, 86,67% siswa dapat 

menjawab. Soal nomor 11 dengan indikator soal siswa dapat memberikan contoh 

tindakan yang harus dilakukan dalam menjaga keragaman bangsa, 83,33% siswa 

dapat menjawab. Soal nomor 16 dengan Indikator soal siswa dapat memberikan 

contoh manfaat menggunakan kekayaan alam secara bijak, 73,33% siswa dapat 

menjawab.  

Soal yang memperoleh poin rendah pada kelas eksperimen yaitu soal 

nomor 3, 12, 13. Soal nomor 3 dengan indikator soal siswa dapat mengetahui cara 

menjaga keragaman bangsa Indonesia, 46,67% siswa dapat menjawab. Soal 

nomor 12 dengan indikator mengetahui keragaman pertunjukan daerah, 43,33% 

siswa dapat menjawab. Soal nomor 13 dengan indikator soal siswa dapat 

mengetahui keragaman cerita rakyat, 36,67% siswa dapat menjawab. 

Soal nomor 1, 11, 16 tergolong mudah bagi siswa karena ketiga soal 

tersebut berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan siswa sehari-hari, seperti 

lambang negara Indonesia dan penerapan sikap dalam kehidupan sehari-

hari.Sedangkan, untuk soal nomor 2, 12, 13 termasuk soal yang sulit untuk bagi 

siswa karena ketiga soal tersebut berkaitan dengan kebudayaan berada di luar 

daerah tempat tinggal siswa.Selain itu, sebagian besar siswa belum pernah 

mengetahui atau melihat hasil kebudayaan yang ditanyakan sehingga siswa 

mengalami kesulitan untuk menjawab soal-soal tersebut. 

Hal ini mendukung teori Piaget (1998) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 38), 
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anak usia 7-11 tahun berada pada tahapan operasional konkret. Pada tahap ini 

siswa memliki penalaran logika, namun pada situasi konkret.Siswa mampu 

mengoprasionalkan logika namun masih dalam benda-benda konkret, benda atau 

keadaan yang nyata sehingga dapat dilihat dan diamati oleh siswa secara 

langsung. 

Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa pembelajaran yang 

menerapkan metode pembelajaran Talking Stickefektif terhadap hasil belajar siswa 

dibandingkan pembelajaran yang menerapkan metode ceramah dilihat dari rata-

rata nilai hasil posttest antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol.Pernyataan tersebut memperkuat pendapat Gagne dalam Suprijono (2014: 

5-6) yang menyatakan bahwa hasil belajar dalam keterampilan kognitif yaitu 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktifitas kognitifnya, kemampuan ini 

meliputi penggunaan konsep dan memecahkan masalah. Hal tersebut dikarenakan 

dalam pembelajaran yang menerpkan metode Talking Stick siswa dituntut untuk 

menggunakan konsep yang diperoleh untuk memecahkan suatu permasalahan. 

Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 77,5 sedangkan di 

kelas kontrol 66,17. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa skor hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen paling banyak berada pada kisaran 74-80. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di kelas eksperimen mampu 

mengerjakan soal posttest dengan tepat. Pelaksanaan pembelajaran di kelas 

eksperimen dengan menerapkan metode pembelajaran Talking Stick mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Metode pembelajaran Talking Stickyang diterapkan pada kelas 

eksperimen, menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga 

terjadi interaksi yang memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan baru 
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berdasarkan pengetahuan siswa sendiri yang nantinya akan lebih melekat atau 

bermakna. Selain itu, Huda (2013: 224) mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran Talking Stick membuat siswa belajar untuk siap dalam menghadapi 

situasi apapun, saling mendengarkan, berbagi, dan melatih emosional siswa. 

Pada kelas kontrol, guru menerapkanmetode ceramah. Guru menjelaskan 

materi pembelajaran dan memberikan tugas kepada siswa. Siswahanya duduk 

mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Hal tersebut 

menyebabkan komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran hanyasatu arah yaitu 

dari guru ke siswa. Pembelajaran yang berlangsung di kelas kontrol lebih 

didominasi oleh guru. Informasi yang diperoleh siswa hanya berasal dari guru 

karena siswa tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya 

sendiri. Selain itu, siswa juga kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran 

sehingga mengakibatkan pembelajaran yang berlangsung menjadi kurang 

bermakna bagi siswa.Hal tersebut merupakan pembuktian teori yang dikemukan 

oleh Taniredja (2013: 48) yang mengemukakan kelemahan metode ceramah yaitu: 

(1) komunikasi hanya terjadi satu arah, (2) kurang memberi kesempatan kepada 

siswa untuk diskusi, dan mengemukakan pendapat, (3) pernyataan lisan dalam 

ceramah kurang dapat ditangkap oleh siswa, dan (4) kurang cocok dengan tingkah 

laku dan kemampuan anak yang masih kecil. 

Komunikasi yang terjadi dalam metode ceramah hanya satu arah, sehingga 

siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan guru 

lebih dominan dalam pembelajaran. Guru menyampaikan informasi, siswa 

menerima informasi dari guru. Selain itu dalam kegiatan pembelajaran yang 

menerapka metode ceramah  siswa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pendapatnya atau bertanya. 
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Kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi.Dalam 

pembelajaran yang menerapkan metode ceramah kesempatan siswa untuk diskusi 

sangat kecil. Siswa tidak memiliki kesempatan untuk mencari informasi dan 

mencari cara untuk memecahan masalah secara mandiri. Sehingga proses 

penyerapan pengetahuan siswa kurang tajam. 

Pernyataan lisan yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran yang 

menerapkan metode ceramah kurang dapat ditangkap oleh siswa.Apalagi jika guru 

menggunakan bahasa atau istilah-istilah asing yang belum pernah didengar oleh 

siswa. Selain itu, daya konsentrasi siswa akan menurun dengan cepat setelah 

mendengarkan ceramah lebih dari 20 menit secara terus menerus. 

Metode ceramah kurang cocok dengan tingkah laku dan kemampuan siswa 

yang masih kecil, karena taraf berpikri siswa masih berada dalam taraf yang 

kurang konkret. Sehingga jika siswa hanya mendengarkan dan tidak memperoleh 

pengalaman langsung, maka siswa akan kesulitan untuk memehami materi yang 

disampaikan oleh guru. Siswa harus mengalaminya secara nyata untuk 

memperoleh pengalaman yang nantinya akan membentuk suatu pengetahuan bagi 

siswa. Oleh karena itu pembelajaran yang baik haruslah mengaktifkan siswa, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan berprilaku kreatif, serta 

melatih siswa mencari dan memperoleh pengetahuannya sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadaphasil belajar 

siswayang telah dijelaskan tersebut, membuktikan bahwa hasil belajar siswa pada 

kelas yang menerapkanmetode Talking Stick lebih tinggi.Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran Talking Stick efektif terhadap hasil 

belajar PKn siswa kelas III materi bangga sebagai bangsa Indonesia dibandingkan 

dengan pembelajaran di kelas kontrol yang menerapkan metode ceramah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

  

5.1  Simpulan 

Penelitian telah dilaksanakan pada pembelajaran PKn materi bangga 

sebagai bangsa Indonesia dengan menggunakan metode pembelajaran Talking 

Stick pada siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten 

Pekalongan. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka simpulan penelitian sebagai berikut: 

(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas  belajar 

siswa antara pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran Talking 

Stick dengan pembelajaran yang menerapkan metode ceramah. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran 

Talking Stick mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn materi bangga sebagai bangsa Indonesia pada siswa kelas 

III. Sebaliknya, metode ceramah kurang mampu meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi bangga sebagai bangsa 

Indonesia pada siswa kelas III. 

(2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil  belajar siswa 

antara pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran Talking Stick 

dengan pembelajaran yang menerapkan metode ceramah. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaranTalking Stick 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi 

bangga sebagai bangsa Indonesia pada kelas III. Sebaliknya, metode 
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ceramah kurang mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn materi bangga sebagai bngsa Indonesia pada siswa kelas 

III. 

(3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa dengan 

penerapan metode pembelajaran Talking Stick lebih efektif dari pada 

aktivitas belajar siswa dengan penerapan metode ceramah. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran 

Talking Stick, efektif meningkatkan aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, 

penerapan metode ceramah kurang efektif meningkatkan aktivitas belajar 

siswa.  

(4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa  hasil belajar siswa dengan penerapan 

metode pembelajaran Talking Stick lebih efektif dari pada hasil belajar siswa 

dengan penerapan metode ceramah. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode pembelajaran Talking Stick, efektif 

meneningkatkan hasil belajar siswa. Sebaliknya, penerapan metode ceramah 

kurang efektif meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dipaparkan, bahwa metode 

pembelajaran Talking Stick terbukti efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar 

PKn siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan 

materi bangga sebagai bangsa Indonesia.  

Namun, dalam lembar pengamatan aktivitas belajar siswa terdapat aspek 

yang belum memperoleh poin maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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ada perbedaan aktivitas belajar siswa. Hal ini terbukti dari dari hasil pengamatan 

terhadap empat indikator yang terperinci ke dalam enam belas deskriptor, 

diperoleh rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen sebesar 

84,72%. Secara umum, skor tertinggi diperoleh siswa pada indikator keantusiasan 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran (325 poin) dan paling rendah pada 

indikator keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran (289 

poin). Berdasarkan temuan tersebut, maka dalam rangka meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran Talking Stick dalam 

pembelajaran PKn di SD Negeri 01 Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan, penulis 

menyarankan: 

5.2.1 Bagi Guru 

(1) Menjelaskan tata cara pelaksanaan metode pembelajaran Talking Stick 

dengan rinci dan jelas. Sehingga siswa benar-benar mengetahui tata cara 

pelaksanaan metode pembelajaran Talking Stick dengan jelas dan 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang 

direncanakan.  

(2) Mengingatkan siswa untuk cermat dalam membaca dan memahami materi 

pembelajaran. Sehingga saat siswa menemukan hal-hal yang belum 

dipahami dalam materi pembelajaran siswa memiliki rasa ingin tau dan 

terdorong untuk bertanya baik kepada guru ataupun teman satu kelompok. 

(3) Mengingatkan siswa untuk memperhatikan setiap pertanyaan yang 

disampaikan siswa lain. Sehingga siswa memiliki gambaran bagaimana cara 

menyampaikan pertanyaan dengan tepat.  
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(4) Memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi pembelajaran. 

Sehingga siswa berkonsentrasi dan muncul pertanyaan-pertanyaan baru dari 

siswa. 

(5) Mengarahkan siswa untuk mencermati dan mengahargai pendapat siswa 

lain. Sehingga ketika siswa menemukan ada hal yang kurang sesuai dengan 

pokok pembahasan, siswa berani untuk berpendapat dan bertanya mengenai 

pendapat yang disampaikan siswa lain.  

5.2.2 Bagi Siswa 

(1) Memperhatikan  tata cara pelaksanaan pembelajaran Talking Stick yang 

disampaikan oleh guru. Sehingga siswa benar-benar mengetahui tata cara 

pelaksanaan metode pembelajaran Talking Stick dengan jelas dan 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang 

direncanakan.  

(2) Membaca dan memahami materi pembelajaran dengan cermat untuk 

menemukan hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan kepada guru atau 

teman satu kelompok. Sehingga siswa lebih memahami materi yang sedang 

dipelajari. 

(3) Menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan tepat. Hal tersebut agar guru 

atau siswa lain dapat memahami apa yang ditanyakan, sehingga dapat saling 

bertukar informasi dan pengetahuan. 

(4) Berkonsentrasi serta mencermati pertanyaan dan pendapat siswa lain selama 

proses pembelajaran, guna memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. Sehingga siswa belajar menghormati 

dan kritis terhadap pertanyaan dan pendapat orang lain.   
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5.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti kegiatan seminar 

pendidikan dan diklat mengenai metode pembelajaran Talking Stick, 

sehingga guru memilik pengetahuan yang luas mengenai metode-metode 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

(2) Memberikan keleluasaan kepada guru untuk menerapkan metode 

pembelajaran Talking Stick, sehingga guru termotivasi untuk 

mengembangkan kualitas pembelajaran di kelas. 

(3) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru di kelas, sehingga guru benar-benar melaksanakan 

pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif. 

(4) Menyediakan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung pelaksanaan 

metode pembelajaran Talking Stick khususnya pada mata pelajaran PKn, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 
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Lampiran 1 

SILABUS 

Sekolah   : SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kelas   : 3 (Tiga) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Semester  : II 

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 

 
Kompetensi Dasar Materi  Indikator  Kegiatan Pembelajaran 

Penilain 

Waktu  Sumber Belajar Teknik 

Instrumen 

Bentuk 

Instrumen 

4.1 Mengenal 

kekhasan bangsa 

Indonesia seperti 

khebinnekaan, 

kekayaan, 

keramahtamahan

.   

Bangga 

Sebagai 

Bngsa 

Indonesia 

4.1.1 Mampu 

menceritakan ciri-ciri 

khas bangsa Indonesia 

seperti hal bahasa, 

rumah adat, senjata 

tradisional, maupun 

kesenian 

4.1.2  Mampu 

menunjukkan hasil 

kekayaan alam di laut 

4.1.3 Mampu 

menyebutkan manfaat 

hasil kekayaan alam  

di laut seperti terumbu 

karang  

 Mencari informasi 

untuk menceritakan 

ciri-ciri khas bangsa 

Indonesia dalam 

hal: 

- Bahasa 

- Senjata 

tradisional 

- Kesenian 

 Menemukan 

beberapa hasil 

kekayaan alam di 

laut. 

 Menunjukkan 

manfaat kekayaan 

alam di laut 

(manfaat terumbu 

karang). 

Tes tertulis 

 

Pilihan 

ganda 

6 X 35 

Menit 

Slamet, dkk. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan 3 untuk Sekolah Dasar 

dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas III. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan: MenjadiWarga 

Negara yang Baik untuk Kelas 3 Sekolah 

Dasar/Ibtidaiyah.Jakarta:Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional.  
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Lampiran 2 

 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Mata Pelajaran : PKn 
Kelas   : III 

Semester  : II 

Alokasi Waktu  : 6 JP 

Standar Kompetensi  : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Kompetensi Dasar     : 4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti khebinnekaan, kekayaan, keramahtamahan. 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Teknik 

Instrumen 

Bentuk 

Instrumen 
Bangga 

sebagai 

bangsa 

Indonesia 

Kegiatan Pendahuluan: 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru mengajak semua 

siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan 

masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi 

kehadiran siswa. 

4. Guru mengkondisikan 

siswa. 

5.  Guru melakukan apersepsi 

yang berkaitan dengan 

materi. 

6. Guru melaksanakan tes 

4.1.1 Mampu 

menceritakan ciri-

ciri khas bangsa 

Indonesia seperti 

hal bahasa, rumah 

adat, senjata 

tradisional, 

maupun kesenian 

 

4.1.2  Mampu 

menunjukkan hasil 

kekayaan alam di 

laut 

 

Bacaan 

tentang 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

Tes Tertulis Pilihan 

ganda 

6 JP Slamet, dkk. 

2008. 

Pendidikan 

Kewarganeg

araan 3 

untuk 

Sekolah 

Dasar dan 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Kelas III. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

  



 

 

 

 
1
4
1
 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Teknik 

Instrumen 

Bentuk 

Instrumen 

awal untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa. 

7. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 
Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1.  Guru menjelaskan materi 

yang akan dipelajari siswa 

secara singkat. 

2.  Guru memberikan bacaan 

yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

3.  Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk membaca dan 

memahami materi. 

4. Guru membentuk siswa 

menjadi beberapa 

kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 

siswa. 

5. Guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk 

didiskusikan dengan 

kelompoknya. 

4.1.3 Mampu 

menyebutkan 

manfaat hasil 

kekayaan alam  di 

laut seperti 

terumbu karang 

 

Nasional  

Direktorat 

Jenderal 

Manajemen 

Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah. 

 

 

Bestari, 

Prayoga. 

2008. 

Pendidikan 

Kewarganeg

araan: 

MenjadiWar

ga Negara 

yang Baik 

untuk Kelas 

3 Sekolah 

Dasar/Ibtidai

yah.Jakarta:P

usat 

Perbukuan, 

Departemen 



 

 

 

 
1
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Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Teknik 

Instrumen 

Bentuk 

Instrumen 

Elaborasi 

1. Siswa melakukan diskusi 

dengan teman satu 

kelompoknya. 

2.  Setelah berdiskusi siswa 

menutup bacaan yang 

berkaitan dengan materi. 

3.  Siswa dan guru 

melakukan permainan 

Talking Stick. 

4. Siswa yang mendapat 

giliran memegang tongkat 

menyimak pertanyaan dari 

guru. 

5. Siswa menyampaikan 

pendapatnya, sesuai 

dengan pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 
Konfirmasi 

1. Guru menanggapi 

pendapat dari siswa. 

2. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

Pendidikan 

Nasional. 
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Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Teknik 

Instrumen 

Bentuk 

Instrumen 

3. Guru bersama siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran. 
Kegiatan Penutup  

1. Melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan. 

2. Mengerjakan latihan soal 

yang telah disiapkan oleh 

guru. 



 

 

 

 
1
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Lampiran 3 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 02 Kebonagung 

Mata Pelajaran  : PKn 
Kelas   : III 

Semester  : II 

Alokasi Waktu  : 6 JP 

Standar Kompetensi  : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Kompetensi Dasar      : 4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti khebinnekaan, kekayaan, keramahtamahan 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Teknik 

Instrumen 

Bentuk 

Instrumen 

Bangga 

sebagai 

bangsa 

Indonesia 

Kegiatan Pendahuluan: 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru mengajak semua siswa 

berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi 

kehadiran siswa. 

4. Guru mengkondisikan siswa. 

5. Guru melakukan apersepsi yang 

berkaitan dengan materi. 

6. Guru melaksanakan tes awal 

untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

4.1.1 Mampu 

menceritakan ciri-ciri 

khas bangsa Indonesia 

seperti hal bahasa, 

rumah adat, senjata 

tradisional, maupun 

kesenian 

 

4.1.2  Mampu 

menunjukkan hasil 

kekayaan alam di laut 

 

4.1.3 Mampu 

menyebutkan manfaat 

hasil kekayaan alam  

di laut seperti 

terumbu karang 

Bacaan 

tentang 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

Tes Tertulis Pilihan 

ganda 

6 JP Slamet, dkk. 

2008. Pendidikan 

Kewarganegaraa

n 3 untuk Sekolah 

Dasar dan 

Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas 

III. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

Direktorat 

Jenderal 

Manajemen 

Pendidikan Dasar 

dan Menengah 



 

 

 

1
4
5
 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Media 

Penilaian 

Alokasi Waktu Sumber Teknik 

Instrumen 

Bentuk 

Instrumen 

 1. Guru menjelaskan materi 

pelajaran. 

2. Guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang materi bangga 

sebagai bangsa Indonesia. 

3. Guru melanjutkan  penjelasan 

materi 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

2. Siswa mencatat materi yang 

telah ditulis oleh guru dipapan 

tulis. 

Konfirmasi  

1. Guru bertanya jawab kepada 

siswa tentang materi bangga 

sebagai bangsa Indonesia kepada 

siswa. 

2.  Guru menyimpulkan materi-

materi yang telah disampaikan 

selama pembelajaran. 

Kegiatan Penutup  
1. Guru Melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

2. Siswa mengerjakan latihan soal 

yang diberikan oleh guru. 

     Bestari, Prayoga. 

2008. Pendidikan 

Kewarganegaraa

n: MenjadiWarga 

Negara yang 

Baik untuk Kelas 

3 Sekolah 

Dasar/Ibtidaiyah.

Jakarta:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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Lampiran 4 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

 

 

 

 

SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi: Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

 

 

 

Pertemuan Ke-1: Kelas Eksperimen 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi : Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

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

Pelaksanaan :  

A. Standar Kompetensi 

4.  Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinnekaan, kekayaan 

alam, keramahtamahan. 

C. Indikator 

4.1.1 Mampu menceritakan ciri-ciri khas bangsa Indonesia seperti hal bahasa, 

rumah adat, senjata tradisional, maupun kesenian. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penerapan pembelajaran metode pembelajaran Talking Stick, siswa 

mampu menyebutkan ciri-ciri khas bangsa Indonesia seperti hal bahas, 

senjata tradisional, kesenian. 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga 

kebinnekaan. 

E. Karakter yang diharapkan : jujur, toleransi, percaya diri, bekerja sama 

F. Materi Pembelajaran: Bangga sebagai Bangsa Indonesia (Terlampir) 

G. Metode Pembelajaran :  Talking Stick 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

Pendahulu-

an 

1. Guru memberikan salam. 

2.  Guru mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan  

5  

menit 

 

Talking 

Stick 
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Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

Metode 

 
keyakinan masing-masing.  

3.  Guru melakukan presensi 

kehadiran siswa 

4.  Guru mengkondisikan siswa.  

5.  Guru memberikan soal pretest. 

6.  Guru melakukan apersepsi, dengan 

cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang mengarah pada 

materi pembelajaran. 

Apakah ada diantara kalian yang 

memiliki saudara yang tinggal jauh 

diluar daerah kita? Misalnya 

dikabupaten atau provinsi lain? 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

8. Guru menyampaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan 

seperti kegiatan berkelompok dan 

permainan Talking Stick. 

 

 

 

10 menit 

 

 

Inti 
Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan materi yang akan 

dipelajari siswa secara singkat. 

2. Guru memberikan bacaan yang 

berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca dan 

memahami materi. 

4. Guru membentuk siswa menjadi 

beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

5. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk didiskusikan dengan 

kelompoknya. 

Elaborasi 

1. Siswa melakukan diskusi dengan 

teman satu kelompoknya. 

2. Setelah berdiskusi siswa menutup 

bacaan yang berkaitan dengan 

materi. 

3. Siswa dan guru melakukan 

permainan Talking Stick. 

4. Siswa yang mendapat giliran 

45 menit  
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Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

 
memegang tongkat menyimak 

pertanyaan dari guru. 

5. Siswa menyampaikan pendapatnya, 

sesuai dengan pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

Konfirmasi  

1. Guru menanggapi pendapat dari 

siswa. 

2. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami. 

3. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran. 

 

15 menit  

 

Penutup 
1. Melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

2. Siswa Mengerjakan latihan soal 

yang telah disiapkan oleh guru. 

Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa untuk berdoa 

bersama-sama. 

15 menit  

 

I. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran 

a. Bacaan mengenai ciri-ciri kekhasan bangsa Indonesia seperti, bahasa, 

kesenian, senjata daerah, rumah adat, upacara adat. 

b. Gambar contoh ciri-ciri kekhasan bangsa Indonesia seperti, kesenian, 

senjata daerah, rumah adat, upacara adat. 

2. Sumber Pembelajaran 

a. Silabus Pendidikan Kewarganegaraan kelas III. 

b. Slamet, Dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 3 untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas III. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

c. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: 

MenjadiWarga Negara yang Baik untuk Kelas 3 Sekolah 
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Dasar/Ibtidaiyah.Jakarta:Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

d. Purwanto, Sudiyanto. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

untuk Kelas 3 SD/MI. Jakarta: Pusat Pebukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Prosedur Penilaian: Tes tulis 

2. Jenis penilaian:Penilaian hasil (Tes Formatif)  

3. Alat Penilaian: Soal isian 

4. Kunci Jawaban: (Terlampir) 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI 

Kebhinnekaan 

 

Wilayah negara Indonesia sangat luas, yaitu dari Sabang di Pulau 

Sumatera sampai Merauke di Pulau Papua. Masyarakat yang mendiami pulau 

besar dan kecil memiliki keanekaragaman bangsa dan budaya. Bentuk 

keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaaan rumah adat, 

pakaian, lagu daerah, dan sebagainya. 

Meskipun memiliki perbedaan, bangsa Indonesia dapat hidup 

berdampingan. Mereka hidup dengan aman dan damai. Bangsa Indonesia hidup 

dalam keanekaragaman tetapi, mengutamakan persatuan. Ini sesuai dengan 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Artinya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap 

satu. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang beragam. Setiap suku bangsa 

mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Kebhinnekaan suku bangsa 

Indonesia merupakan modal dalam membangun negara. 

Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam dapat dirasakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Adatistiadat yang kaya dan beragam sangat menakjubkan 

bangsa-bangsa di dunia. Misalnya, upacara pembakaran mayat di Pulau Bali yang 

disebut Ngaben. Di Desa Trunyan, Bali, jenazah hanya diletakkan di atas tanah, 

tidak dikubur dan tidak dibakar yang disebut “ngutang mayit.” Di Yogyakarta dan 

Surakarta ada upacara Sekaten. Sekaten merupakan upacara adat untuk 

menyambut datangnya bulan Maulud. Upacara Kesodo di Gunung Bromo, Jawa 

Timur berupa memberikan sesajen di kawasan gunung. Masih banyak lagi 

upacara-upacara adat yang menarik wisatawan. Di antaranya, di Jawa Tengah ada 

“ngruwat” dan “tedak siti”. Upacara lompat batu di Pulau Nias. Upacara Belian 

obat oleh suku Dayak di Kalimantan Timur. Adat-istiadat sangat erat 

hubungannya dengan suatu agama dan kepercayaan yang dianut. Masyarakat 



152 

 

Indonesia selain memeluk agama, sebagian mengenal adanya kepercayaan   

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adat-istiadat yang masih terpelihara dengan baik 

sampai sekarang terlihat dalam upacara perkawinan, mengandung, melahirkan, 

dan kematian. 

Keragaman bangsa Indonesia yang lain adalah kesenian, seperti seni tari 

dan seni pertunjukan. Tari Bondan dan Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Piring dari 

Sumatera Barat dan masih banyak lagi. Selain seni tari, seni pertunjukan setiap 

daerah memiliki corak yang berbeda. Misalnya, ketoprak dan wayang kulit dari 

Jawa Tengah, ludruk dari Jawa Timur, dan reog dari Ponorogo. 
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Lampiran 2 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran : PKn   

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Materi Pokok  : Bangga sebagai bangsa Indonesia  

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Soal 
Jenis Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

4.1Mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

kebhinneka

an, 

kekayaan 

alam, 

keramahtam

ahan. 

1.Siswa 

mengetahui 

arti 

semboyan 

Bhinneka 

Tunggal Ika.  

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh suku 

bangsa yang 

ada di 

Indonesia. 

3. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh alat 

musik khas 

yang ada di 

Indonesia 

4. siswa dapat 

menyebutkan 

contoh 

upacara adat 

yang ada di 

daerah 

Indonesia 

5. siswa dapat 

menemukan 

cara menjaga 

persatuan 

dalam 

perbedaan 

Isian  C2 

 

 

 

 

      

C1 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C2 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Sedang  

 

 

 

 

 

Mudah  

 

 

 

 

 

Mudah   

 

 

 

 

 

 

Mudah  

 

 

 

 

 

 

Sedang  
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Nama  : ................................................ 

No. Presensi : ................................................ 

Kelas   : ................................................ 

 

 

Lampiran 3 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN PKn SD KELAS III 

MATERI POKOK BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Semboyan bangsa Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”, artinya …. 

2. Suku Asmat berasal dari …. 

3. Alat musik angklung berasal dari daerah …. 

4. Upacara pembekaran mayat di Bali disebut …. 

5. Terhadap pemeluk agama lain kita harus saling …. 
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Lampiran 4 

Kunci jawaban 

1. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua 

2. Papua 

3. Jawa Barat 

4. Ngaben 

5. Menghormati/menghargai 

Penilaian 

1. Skor tiap nomor memiliki bobot 2. 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa =  x 100 
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Lampiran 5 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

 

 

 

SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi: Bangga sebagai bangsa Indonesia 

 

 

 

Pertemuan Ke-2: Kelas Eksperimen 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi : Bangga sebagai bangsa Indonesia  

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

Pelaksanaan :  

A. Standar Kompetensi 

4. Memiliki kebanggan sebagai bangsa Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinnekaan, kekayaan 

alam, keramahtamahan.  

C. Indikator 

4.1.2 Mampu menunjukkan beberapa hasil kekayaan alam di lautan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode 

pembelajaran Talking Stick siswa dapat menyebutkan macam-macam 

kekayaan alam dilaut. 

E. Karakter yang diharapkan : jujur, toleransi, percaya diri, bekerja sama 

F.  Materi Pembelajaran: Kekayaan alam dilaut (Terlampir) 

G.  Metode & Model Pembelajaran : Talking Stick 

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

Pendahulu-

an 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi kehadiran 

siswa. 

4. Guru mengkondisikan siswa  

 10 menit  

Talking 

Stick 
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Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

Metode 

 
5. Guru melakukan apersepsi, dengan 

cara menyanyikan lagu “Rayuan 

pulau kelapa”. 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Guru menyampaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan 

seperti kegiatan berkelompok dan 

permainan Talking Stick. 

  

 

Inti 
Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan materi yang akan 

dipelajari siswa secara singkat. 

2. Guru memberikan bacaan yang 

berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca dan 

memahami materi. 

4. Guru membentuk siswa menjadi 

beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

5. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk didiskusikan dengan 

kelompoknya. 

Elaborasi 

1. Siswa melakukan diskusi dengan 

teman satu kelompoknya. 

2. Setelah berdiskusi siswa menutup 

bacaan yang berkaitan dengan 

materi. 

3. Siswa dan guru melakukan 

permainan Talking Stick. 

4. Siswa yang mendapat giliran 

memegang tongkat menyimak 

pertanyaan dari guru. 

5. Siswa menyampaikan pendapatnya, 

sesuai dengan pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

Konfirmasi  

1. Guru menanggapi pendapat dari 

siswa. 

2. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami. 

45 menit  
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Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

 
3. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran   

 

Penutup 
1. Melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

2. Siswa Mengerjakan latihan 

soal yang telah disiapkan oleh guru. 

3. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengajak siswa untuk 

berdoa bersama-sama. 

15 menit  

 

I. Media dan Sumber Pembelajaran 

5. Media Pembelajaran 

a. Gambar contoh kekayan alam di laut 

6. Sumber Pembelajaran 

a. Silabus Pendidikan Kewarganegaraan kelas III. 

b. Slamet, Dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 3 untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas III. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

c. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: MenjadiWarga 

Negara yang Baik untuk Kelas 3 Sekolah 

Dasar/Ibtidaiyah.Jakarta:Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

d. Purwanto, Sudiyanto. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

untuk Kelas 3 SD/MI. Jakarta: Pusat Pebukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Prosedur Penilaian: Tertulis 

2. Jenis penilaian:Penilaian hasil (Tes Formatif) 
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3. Alat Penilaian: Soal uraian (Terlampir) 

4. Kunci Jawaban: (Terlampir) 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI AJAR 

Kekayaan alam dilautan 

 

Indonesia kaya akan sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang 

subur, sumber daya alam melimpah dari laut dan daratan. Sumber daya alam 

dibedakan menjadi dua yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diberbaharui adalah sumber daya 

alam yang dapat diolah atau dihasilkan kembali meskipin telah digunakan, 

contohnya tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui, adalah sumber daya alam yang semakin lama akan semakin 

habis. Contohnya bahan tambang (besi, tembaga, emas, perak, alumunium), 

minyak bumi, dan batu bara.  

Sebagai bangsa Indonesia sepantasnya kita bersyukur atas anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa. Kekayaan alam semesta ini untuk mencukupi kebutuhan 

manusia. Tujuannya agar manusia sejahtera. Kita menikmati nasi, lauk-pauk, 

sayur-sayuran, susu, dan buahbuahan setiap hari. Itu semua terdapat dalam alam 

Indonesia. Di perairan juga tersimpan sumber daya alam yang melimpah, seperti 

berbagai jenis ikan, karang, rumput laut, dan minyak bumi. Ikan dapat diolah dan 

dikemas dalam kaleng. Rumput laut dikemas menjadi alat kecantikan dan 

makanan. 
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Lampiran 2 

 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran : PKn   

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Materi Pokok  : Bangga sebagai bangsa Indonesia  

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Soal 
Jenis Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

4.1Mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

kebhinneka

an, 

kekayaan 

alam, 

keramahtam

ahan. 

1. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh hasil 

kekayaan 

alam dilaut 

2. Siswa dapat 

menjelaskan 

cara untuk 

bersyukur 

atas 

kekayaan 

alam yang 

dimiliki 

bangsa 

Indonesia.  

Uraian  C1 

 

 

 

 

C2 

1 

 

 

 

 

2 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang    
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi : ................................................ 

Kelas   : ................................................ 

 

 

Lampiran 3 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN PKn SD KELAS III 

MATERI POKOK BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan empat contoh hasil kekayaan alam yang ada di laut! 

2. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan atas kekayaan alam yang 

melimpah di Indonesia? 
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Lampiran 4 

Kunci Jawaban 

1. Berbagai jenis ikan, karang, rumput laut, dan minyak bumi. 

2. Cara bersyukur kepada tuhan atas kekayaan alam yang melimpah yaitu dengan 

cara menjaga kekayaan alam yang kita punya, khususnya yang ada di laut 

seperti tidak membuang sampah sembarangan, menangkap ikan tidak 

menggunakan bahan kimia (beracun), menggunakan sumber daya laut dengan 

sebaik-baiknya. 

Penilaian 

1. Skor tiap nomor memiliki bobot 5. 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa = 0 
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Lampiran 6 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

 

 

 

SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi: Bangga sebagai bangsa Indonesia 

 

 

 

Pertemuan Ke-3: Kelas Eksperimen 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi : Bangga sebagai bangsa Indonesia 

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

Pelaksanaan :  

A. Standar Kompetensi 

4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinnekaan, kekayaan, 

alam, keramahtamahan. 

C. Indikator 

4.1.3 Mampu  menyebutkan manfaat hasil kekayaan alam di laut 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penerapan metode pembelajaran Talking Stick, siswa mampu 

menyebutkan manfaat hasil kekayaan alam di laut. 

 

E. Materi Pembelajaran: Manfaat hasil kekayaan alam di laut (Terlampir) 

F. Metode Pembelajaran : Talking Stick 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

Pendahulu-

an 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi kehadiran 

siswa. 

4. Guru mengkondisikan siswa. 

5. Guru melakukan apersepsi, dengan 

cara memberikan pertanyaan-  

 10 menit  

Talking 

Stick 
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Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

Metode 

 
pertanyaan yang menggiring siswa 

kepada materi pembelajaran. 

Apa saja hasil kekayaan alam yang 

ada dilaut? Kira-kira hasil kekayaan 

yang ada di laut dapat kita 

manfaatkan atau tidak? 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

7. Guru menyampaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan 

seperti kegiatan berkelompok dan 

permainan Talking Stick. 

  

 

Inti 
Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan materi yang akan 

dipelajari siswa secara singkat. 

2. Guru memberikan bacaan yang 

berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca dan 

memahami materi. 

4. Guru membentuk siswa menjadi 

beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

5. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk didiskusikan dengan 

kelompoknya. 

Elaborasi 

1. Siswa melakukan diskusi dengan 

teman satu kelompoknya. 

2. Setelah berdiskusi siswa menutup 

bacaan yang berkaitan dengan 

materi. 

3. Siswa dan guru melakukan 

permainan Talking Stick. 

4. Siswa yang mendapat giliran 

memegang tongkat menyimak 

pertanyaan dari guru. 

5. Siswa menyampaikan pendapatnya, 

sesuai dengan pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

Konfirmasi  

1. Guru menanggapi pendapat 

dari siswa. 

45 menit  
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Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

Metode 

 
2. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami. 

3. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

  

 

Penutup 
4. Melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

5. Siswa Mengerjakan latihan 

soal yang telah disiapkan oleh guru. 

6. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengajak siswa untuk 

berdoa bersama-sama. 

15 menit  

 

H. Media dan Sumber Pembelajaran 

i. Media Pembelajaran 

a. Gambar hasil kekayaan alam yang ada di laut. 

ii. Sumber Pembelajaran 

a. Silabus Pendidikan Kewarganegaraan kelas III. 

b. Slamet, Dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 3 untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas III. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

c. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: MenjadiWarga 

Negara yang Baik untuk Kelas 3 Sekolah 

Dasar/Ibtidaiyah.Jakarta:Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

d. Purwanto, Sudiyanto. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk 

Kelas 3 SD/MI. Jakarta: Pusat Pebukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 
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I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Prosedur Penilaian: Tertulis 

2. Jenis penilaian:Penilaian hasil (Tes formatif) 

iii. Alat Penilaian: Soal uraian (Terlampir) 

iv. Kunci Jawaban: (Terlampir) 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI AJAR 

Manfaat hasil kekayaan alam di laut 

1. Berbagai jenis ikan : dapat dimanfaatkan untuk lauk, dikemas ke dalam 

kaleng dapat dijual. 

2. Terumbu karang: sebagai tempat tinggal ikan, dijadikan sebagai hiasan 

karena keindahannya, mencegah arus laut yang kencang 

3. Rumput laut: sebagai bahan makanan, untuk bahan obat-obatan dan 

kecantikan 

4. Minyak bumi: dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, sebagai 

bahan bakar alat transportasi,  

Dalam memanfaatkan hasil kekayaan alam yang ada di laut kita 

harus bijak, kita harus memanfaatkan hasil kekayaan tersebut dengan 

sebaik-baiknya. Hal tersebut dikarenakan dengan pemanfaatan yang baik 

akan berpengaruh terhadap kelestarian hasil alam tersebut dan begitu 

sebaliknya 
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Lampiran 2 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran : PKn   

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Materi Pokok  : Bangga sebagai bangsa Indonesia  

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Soal 
Jenis Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

4.1Mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

kebhinneka

an, 

kekayaan 

alam, 

keramahtam

ahan. 

1. Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat hasil 

kekayaan 

alam yang 

ada di laut.  

Uraian  C2  1 

 

2 

 

3 

 

4 

Sedang 
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi : ................................................ 

Kelas   : ................................................ 

 

 

Lampiran 3 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN PKn SD KELAS III 

MATERI POKOK BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

 

No Kekayaan Alam Pemanfaatan baik Pemanfaatan tidak baik 

1. Ikan laut a.  a.  

  b.  b. 

2. Minyak bumi a. a. 

  b. b. 

3. Terumbu karang a. a. 

  b. b. 

4. Rumput laut a. a. 

  b. b. 
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Lampiran 4 

Kunci jawaban 

1. Tindakan baik : Menangkap ikan dengan 

menggunakan jaring/pancing, Menangkap ikan yang sekiranya sudah besar 

Tindakan tidak baik :  menangkap ikan menggunakan bom (bahan peledak, 

menangkap ikan-ikan yang masih kecil 

2. Tindakan baik : menggunakan minyak bumi sesuai 

kebutuhan, Jika sekiranya pergi dan jarak yang ditempuh dekat menggunkan 

sepeda atau jalan kaki. 

Tindakan tidak baik :Dalam menggunakan minyak bumi boros, Selalu 

menggunakan transportasi pribadi jika bepergian. 

3. Tindakan baik : Tidak merusak trumbu karang saat mengambil, Ikan 

(penggunaan alat yang ramah lingkungan), Melakukan penanaman trumbu 

karang jika sudah memanfaatkannya. 

Tindakan tidak baik : penggunaan alat-alat yang merusak trumbu karang 

dalam pemanfaatan hasil kekayaan  alam di laut, setelah memanfaatkan 

trumbu karang tidak melestarikannya 

5. Tindakan baik : Melestarikan rumput laut, Dalam pemanfaatannya tidak 

berlebihan  

Tindakan tidak baik : Tidak melestarikan rumput laut, hanya memakai saja 

Dalam memanfaatkan rumput laut berlebihan hingga habis tanpa melestarikan 

dan menjaganya.  

Penilaian 

Bobot soal : 20 

N=  x 100 
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Lampiran 7 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

SD Negeri 02 Kebonagung 

Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi: Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

 

 

 

Pertemuan Ke-1: Kelas Kontrol 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SD Negeri 02 Kebonagung 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi : Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

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

Pelaksanaan :  

A. Standar Kompetensi 

4.  Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinnekaan, kekayaan 

alam, keramahtamahan. 

C. Indikator 

4.1.1 Mampu menceritakan ciri-ciri khas bangsa Indonesia seperti hal bahasa, 

rumah adat, senjata tradisional, maupun kesenian. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penerapan pembelajaran metode pembelajaran ceramah, siswa 

mampu menyebutkan ciri-ciri khas bangsa Indonesia seperti hal bahas, 

senjata tradisional, kesenian. 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga 

kebinnekaan. 

E. Karakter yang diharapkan : jujur, toleransi, percaya diri, bekerja sama 

F. Materi Pembelajaran: Bangga sebagai Bangsa Indonesia (Terlampir) 

G. Metode Pembelajaran :  Ceramah  

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

Pendahulu-

an 

1.  Guru memberikan salam. 

2. Guru mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan 

 5 menit Ceramah  
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Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

Metode 

 
keyakinan masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi kehadiran 

siswa. 

4. Guru mengkondisikan siswa. 

5. Guru memberikan soal pretest. 

6. Guru melakukan apersepsi, dengan 

cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang mengarah pada 

materi pembelajaran. 

Apakah ada diantara kalian yang 

memiliki saudara yang tinggal jauh 

diluar daerah kita? Misalnya 

dikabupaten atau provinsi lain? 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

 

10 menit 

 

 

Inti 
Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan materi pelajaran. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang materi bangga sebagai 

bangsa Indonesia. 

3. Guru melanjutkan  penjelasan 

materi 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru. 

2. Siswa mencatat materi yang telah 

ditulis oleh guru dipapan tulis. 

Konfirmasi  

1. Guru bertanya jawab kepada siswa 

tentang materi bangga sebagai 

bangsa Indonesia kepada siswa. 

2. Guru menyimpulkan materi-materi 

yang telah disampaikan selama 

pembelajaran 

40 menit  

Penutup 
1. Guru Melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

2. Siswa mengerjakan latihan soal 

yang diberikan oleh guru. 

3. Guru menutup pembelajaran 

dengan berdoa bersama siswa 

menurut keyakinan dan 

kepercayaan masing-masing. 

15 menit  
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I. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran 

a. Bacaan mengenai ciri-ciri kekhasan bangsa Indonesia seperti, bahasa, 

kesenian, senjata daerah, rumah adat, upacara adat. 

b. Gambar contoh ciri-ciri kekhasan bangsa Indonesia seperti, kesenian, 

senjata daerah, rumah adat, upacara adat. 

2. Sumber Pembelajaran 

a. Silabus Pendidikan Kewarganegaraan kelas III. 

b. Slamet, Dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 3 untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas III. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

c. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: MenjadiWarga 

Negara yang Baik untuk Kelas 3 Sekolah 

Dasar/Ibtidaiyah.Jakarta:Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

d. Purwanto, Sudiyanto. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

untuk Kelas 3 SD/MI. Jakarta: Pusat Pebukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Prosedur Penilaian: Tes tulis 

2. Jenis penilaian:Penilaian hasil (Tes Formatif) dan Penilaian Proses 

3. Alat Penilaian: Soal Isian (Terlampir) 

4. Kunci Jawaban: (Terlampir) 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI 

Kebhinnekaan 

 

Wilayah negara Indonesia sangat luas, yaitu dari Sabang di Pulau 

Sumatera sampai Merauke di Pulau Papua. Masyarakat yang mendiami pulau 

besar dan kecil memiliki keanekaragaman bangsa dan budaya. Bentuk 

keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaaan rumah adat, 

pakaian, lagu daerah, dan sebagainya. 

Meskipun memiliki perbedaan, bangsa Indonesia dapat hidup 

berdampingan. Mereka hidup dengan aman dan damai. Bangsa Indonesia hidup 

dalam keanekaragaman tetapi, mengutamakan persatuan. Ini sesuai dengan 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Artinya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap 

satu. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang beragam. Setiap suku bangsa 

mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Kebhinnekaan suku bangsa 

Indonesia merupakan modal dalam membangun negara. 

Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam dapat dirasakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Adatistiadat yang kaya dan beragam sangat menakjubkan 

bangsa-bangsa di dunia. Misalnya, upacara pembakaran mayat di Pulau Bali yang 

disebut Ngaben. Di Desa Trunyan, Bali, jenazah hanya diletakkan di atas tanah, 

tidak dikubur dan tidak dibakar yang disebut “ngutang mayit.” Di Yogyakarta dan 

Surakarta ada upacara Sekaten. Sekaten merupakan upacara adat untuk 

menyambut datangnya bulan Maulud. Upacara Kesodo di Gunung Bromo, Jawa 

Timur berupa memberikan sesajen di kawasan gunung. Masih banyak lagi 

upacara-upacara adat yang menarik wisatawan. Di antaranya, di Jawa Tengah ada 

“ngruwat” dan “tedak siti”. Upacara lompat batu di Pulau Nias. Upacara Belian 

obat oleh suku Dayak di Kalimantan Timur. Adat-istiadat sangat erat 

hubungannya dengan suatu agama dan kepercayaan yang dianut. Masyarakat 
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Indonesia selain memeluk agama, sebagian mengenal adanya kepercayaan   

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adat-istiadat yang masih terpelihara dengan baik 

sampai sekarang terlihat dalam upacara perkawinan, mengandung, melahirkan, 

dan kematian. 

Keragaman bangsa Indonesia yang lain adalah kesenian, seperti seni tari 

dan seni pertunjukan. Tari Bondan dan Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Piring dari 

Sumatera Barat dan masih banyak lagi. Selain seni tari, seni pertunjukan setiap 

daerah memiliki corak yang berbeda. Misalnya, ketoprak dan wayang kulit dari 

Jawa Tengah, ludruk dari Jawa Timur, dan reog dari Ponorogo. 
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Lampiran 2 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Sangkanjoyo 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran : PKn   

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Materi Pokok  : Bangga sebagai bangsa Indonesia  

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Soal 
Jenis Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

4.1Mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

kebhinneka

an, 

kekayaan 

alam, 

keramahtam

ahan. 

1.Siswa 

mengetahui 

arti 

semboyan 

Bhinneka 

Tunggal Ika.  

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh suku 

bangsa yang 

ada di 

Indonesia. 

3. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh alat 

musik khas 

yang ada di 

Indonesia 

4. siswa dapat 

menyebutkan 

contoh 

upacara adat 

yang ada di 

daerah 

Indonesia 

5. siswa dapat 

menemukan 

cara menjaga 

persatuan 

dalam 

perbedaan 

Isian  C2 

 

 

 

 

      

C1 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C2 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Sedang  

 

 

 

 

 

Mudah  

 

 

 

 

 

Mudah   

 

 

 

 

 

 

Mudah  

 

 

 

 

 

 

Sedang  
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Nama  : ................................................ 

No. Presensi : ................................................ 

Kelas   : ................................................ 

 

 

Lampiran 3 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN PKn SD KELAS III 

MATERI POKOK BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Semboyan bangsa Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”, artinya …. 

2. Suku Asmat berasal dari …. 

3. Alat musik angklung berasal dari daerah …. 

4. Upacara pembekaran mayat di Bali disebut …. 

5. Terhadap pemeluk agama lain kita harus saling …. 
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Lampiran 4 

Kunci jawaban 

1. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua 

2. Papua 

3. Jawa Barat 

4. Ngaben 

5. Menghormati/menghargai 

Penilaian 

1. Skor tiap nomor memiliki bobot 2. 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa =  
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Lampiran 8  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

 

 

 

 

SD Negeri 02 Kebonagung 

Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi: Bangga sebagai bangsa Indonesia 

 

 

 

Pertemuan Ke-2: Kelas Kontrol 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SD Negeri 02 Kebonagung 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi : Bangga sebagai bangsa Indonesia  

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

Pelaksanaan :  

A. Standar Kompetensi 

4. Memiliki kebanggan sebagai bangsa Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinnekaan, kekayaan 

alam, keramahtamahan 

C. Indikator 

4.1.2 Mampu menunjukkan beberapa hasil kekayaan alam di lautan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode 

pembelajaran ceramah siswa dapat menyebutkan macam-macam kekayaan 

alam dilaut. 

E. Karakter yang diharapkan : jujur, toleransi, percaya diri, bekerja sama 

F. Materi Pembelajaran: Kekayaan alam dilaut (Terlampir) 

G.  Metode & Model Pembelajaran : Ceramah 

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

Pendahulu-

an 

1 Guru memberikan salam 

2 Guru mengajak semua siswa 

berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

3 Guru melakukan presensi 

kehadiran siswa. 

4 Guru mengkondisikan siswa. 

5 Guru melakukan apersepsi, 

 10 menit Ceramah  
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Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

Metode 

 
dengan cara menyanyikan lagu 

“Rayuan pulau kelapa”. 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

  

 

Inti 
Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan materi pelajaran. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang materi bang 

3. ga sebagai bangsa Indonesia. 

4. Guru melanjutkan  penjelasan 

materi 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru. 

2. Siswa mencatat materi yang telah 

ditulis oleh guru dipapan tulis. 

Konfirmasi  

1. Guru bertanya jawab kepada 

siswa tentang materi bangga sebagai 

bangsa Indonesia kepada siswa. 

2. Guru menyimpulkan materi-

materi yang telah disampaikan 

selama pembelajaran 

45 menit  

Penutup  
1. Guru Melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

2. Siswa mengerjakan latihan soal 

yang diberikan oleh guru. 

3. Guru menutup pembelajaran 

dengan berdoa bersama siswa 

menurut keyakinan dan 

kepercayaan masing-masing. 

15 menit  

 

I. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran 

a. Gambar contoh kekayan alam di laut 

2. Sumber Pembelajaran 

a. Silabus Pendidikan Kewarganegaraan kelas III. 



187 

 

 

b. Slamet, Dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 3 untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas III. Jakarta: Departemen 

c. Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

d. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: MenjadiWarga 

Negara yang Baik untuk Kelas 3 Sekolah 

Dasar/Ibtidaiyah.Jakarta:Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

e. Purwanto, Sudiyanto. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

untuk Kelas  SD/MI. Jakarta: Pusat Pebukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1 Prosedur Penilaian: Tertulis 

2 Jenis penilaian:Penilaian hasil (Tes Formatif)  

3 Alat Penilaian: Soal uraian (Terlampir) 

4. Kunci Jawaban: (Terlampir) 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI AJAR 

Kekayaan alam dilautan 

 

Indonesia kaya akan sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang 

subur, sumber daya alam melimpah dari laut dan daratan. Sumber daya alam 

dibedakan menjadi dua yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diberbaharui adalah sumber daya 

alam yang dapat diolah atau dihasilkan kembali meskipin telah digunakan, 

contohnya tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui, adalah sumber daya alam yang semakin lama akan semakin 

habis. Contohnya bahan tambang (besi, tembaga, emas, perak, alumunium), 

minyak bumi, dan batu bara.  

Sebagai bangsa Indonesia sepantasnya kita bersyukur atas anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa. Kekayaan alam semesta ini untuk mencukupi kebutuhan 

manusia. Tujuannya agar manusia sejahtera. Kita menikmati nasi, lauk-pauk, 

sayur-sayuran, susu, dan buahbuahan setiap hari. Itu semua terdapat dalam alam 

Indonesia. Di perairan juga tersimpan sumber daya alam yang melimpah, seperti 

berbagai jenis ikan, karang, rumput laut, dan minyak bumi. Ikan dapat diolah dan 

dikemas dalam kaleng. Rumput laut dikemas menjadi alat kecantikan dan
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Lampiran 2 

 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 02 Kebonagung 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran : PKn   

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Materi Pokok  : Bangga sebagai bangsa Indonesia  

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Soal 
Jenis Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

4.1Mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

kebhinneka

an, 

kekayaan 

alam, 

keramahtam

ahan. 

1. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh hasil 

kekayaan 

alam dilaut 

2. Siswa dapat 

menjelaskan 

cara untuk 

bersyukur 

atas 

kekayaan 

alam yang 

dimiliki 

bangsa 

Indonesia.  

Uraian  C1 

 

 

 

 

C2 

1 

 

 

 

 

2 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang    
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi : ................................................ 

Kelas   : ................................................ 

 

 

Lampiran 3 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN PKn SD KELAS III 

MATERI POKOK BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan empat contoh hasil kekayaan alam yang ada di laut! 

2. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan atas kekayaan alam yang 

melimpah di Indonesia? 
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Lampiran 4 

Kunci Jawaban 

1. Berbagai jenis ikan, karang, rumput laut, dan minyak bumi. 

2. Cara bersyukur kepada tuhan atas kekayaan alam yang melimpah yaitu dengan 

cara menjaga kekayaan alam yang kita punya, khususnya yang ada di laut 

seperti tidak membuang sampah sembarangan, menangkap ikan tidak 

menggunakan bahan kimia (beracun), menggunakan sumber daya laut dengan 

sebaik-baiknya. 

Penilaian 

1. Skor tiap nomor memiliki bobot 5. 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa =  
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Lampiran 9 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

 

 

 

SD Negeri 02  Kebonagung 

Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi: Bangga sebagai bangsa Indonesia 

 

 

 

Pertemuan Ke-3: Kelas Kontrol 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SD Negeri 02 Kebonagung 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi : Bangga sebagai bangsa Indonesia 

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

Pelaksanaan :  

A. Standar Kompetensi 

4 Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinnekaan, kekayaan, 

alam, keramahtamahan. 

C. Indikator 

4.1.3 Mampu  menyebutkan manfaat hasil kekayaan alam di laut 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penerapan metode pembelajaran ceramah, siswa mampu 

menyebutkan manfaat hasil kekayaan alam di laut. 

E. Karakter yang diharapkan : jujur, toleransi, percaya diri, bekerja sama 

F. Materi Pembelajaran: Manfaat hasil kekayaan alam di laut (Terlampir) 

G.  Metode Pembelajaran : Ceramah 

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

I. Media dan Sumber Pembelajaran 

Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

Pendahulu-

an 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi kehadiran 

siswa. 

4. Guru mengkondisikan siswa. 

 10 menit Ceramah  
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Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

Metode 

 
5. Guru melakukan apersepsi, dengan 

cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang menggiring siswa 

kepada materi pembelajaran. 

Apa saja hasil kekayaan alam yang 

ada dilaut? Kira-kira hasil kekayaan 

yang ada di laut dapat kita 

manfaatkan atau tidak? 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

  

 

Inti 
Eksplorasi 

5. Guru menjelaskan materi pelajaran. 

6. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang materi bangga sebagai 

bangsa Indonesia. 

7. Guru melanjutkan  penjelasan 

materi 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru. 

2. Siswa mencatat materi yang telah 

ditulis oleh guru dipapan tulis. 

Konfirmasi  

3. Guru bertanya jawab kepada 

siswa tentang materi bangga sebagai 

bangsa Indonesia kepada siswa. 

4. Guru menyimpulkan materi-

materi yang telah disampaikan 

selama pembelajaran 

45 menit  

Penutup  
1. Guru Melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

2. Siswa mengerjakan latihan soal 

yang diberikan oleh guru. 

3. Guru menutup pembelajaran 

dengan berdoa bersama siswa 

menurut keyakinan dan 

kepercayaan masing-masing. 

15 menit  

1. Media Pembelajaran 

a. Gambar hasil kekayaan alam yang ada di laut 

2. Sumber Pembelajaran
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a. Silabus Pendidikan Kewarganegaraan kelas III. 

b. Slamet, Dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 3 untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas III. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

c. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: MenjadiWarga 

Negara yang Baik untuk Kelas 3 Sekolah 

Dasar/Ibtidaiyah.Jakarta:Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

d. Purwanto, Sudiyanto. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk 

Kelas 3 SD/MI. Jakarta: Pusat Pebukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Prosedur Penilaian: Tertulis 

2. Jenis penilaian:Penilaian hasil (Tes formatif) 

3. Alat Penilaian: Soal uraian (Terlampir) 

4. Kunci Jawaban: (Terlampir) 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATERI AJAR 

 

Manfaat hasil kekayaan alam di laut 

1. Berbagai jenis ikan : dapat dimanfaatkan untuk lauk, dikemas ke dalam 

kaleng dapat dijual. 

2. Terumbu karang: sebagai tempat tinggal ikan, dijadikan sebagai hiasan 

karena keindahannya, mencegah arus laut yang kencang 

3. Rumput laut: sebagai bahan makanan, untuk bahan obat-obatan dan 

kecantikan 

4. Minyak bumi: dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, sebagai 

bahan bakar alat transportasi,  

Dalam memanfaatkan hasil kekayaan alam yang ada di laut kita 

harus bijak, kita harus memanfaatkan hasil kekayaan tersebut dengan 

sebaik-baiknya. Hal tersebut dikarenakan dengan pemanfaatan yang baik 

akan berpengaruh terhadap kelestarian hasil alam tersebut dan begitu 

sebaliknya 
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Lampiran 2 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 02 Kebonagung 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran : PKn   

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Materi Pokok  : Bangga sebagai bangsa Indonesia  

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Soal 
Jenis Soal 

Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

4.1Mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

kebhinneka

an, 

kekayaan 

alam, 

keramahtam

ahan. 

1. Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat hasil 

kekayaan 

alam yang 

ada di laut.  

Uraian  C2  1 

 

2 

 

3 

 

4 

Sedang 
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi : ................................................ 

Kelas   : ................................................ 

 

 

Lampiran 3 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN PKn SD KELAS III 

MATERI POKOK BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

 

No Kekayaan Alam Pemanfaatan baik Pemanfaatan tidak baik 

1. Ikan laut c.  ii.  

  d.  b. 

2. Minyak bumi a. a. 

  b. b. 

3. Terumbu karang a. a. 

  b. b. 

4. Rumput laut a. a. 

  b. b. 
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Lampiran 4 

Kunci jawaban 

1 Tindakan baik : menangkap ikan dengan menggunakan jaring/pancing, 

menangkap ikan yang sekiranya sudah besar 

Tindakan tidak baik : menangkap ikan menggunakan bom (bahan peledak), 

menangkap ikan-ikan yang masih kecil 

2 Tindakan baik : menggunakan minyak bumi sesuai kebutuhan, jika sekiranya 

pergi dan jarak yang ditempuh dekat menggunkan sepeda atau jalan kaki. 

Tindakan tidak baik : dalam menggunakan minyak bumi boros, selalu 

menggunakan transportasi pribadi jika bepergian. 

3 Tindakan baik : tidak merusak trumbu karang saat mengambil. ikan 

(penggunaan alat yang ramah lingkungan), melakukan penanaman trumbu 

karang jika sudah memanfaatkannya. 

Tindakan tidak baik: penggunaan alat-alat yang merusak trumbu karang 

dalam pemanfaatan hasil kekayaan  alam di laut, setelah memanfaatkan 

trumbu karang tidak melestarikannya. 

4 Tindakan baik : melestarikan rumput laut, dalam pemanfaatannya tidak 

berlebihan. 

Tindakan tidak baik : Tidak melestarikan rumput laut, hanya memakai saja, 

Dalam memanfaatkan rumput laut berlebihan hingga habis tanpa melestarikan 

dan menjaganya.  

Penilaian 

Bobot soal : 20 

N=  x 100
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Lampiran 10 

LEMBAR PENGAMATAN MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK 

UNTUK GURU 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan. 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

1 Penyampaian tujuan 

pembelajaran 

     
1=A 

2 Penyampaian materi pelajaran      2=B 

 a. Kejelasan penyampaian materi       

 b. Penguasaan materi pelajaran       

 c. Penggunaan alat bantu (media 

pembelajaran) 

     
 

3  Pembagian kelompok      3=C 

4 Pemberian tugas kepada siswa      4=D 

5 Guru mengawasi dan 

membimbing jalannya diskusi 

kelompokm 

     

5=E 

6 Guru menjelaskan cara bermain 

Talking Stick 

     
6=F 

7 Guru menyiapkan tongkat untuk 

melakukan Talking Stick dengan 

panjang 20 cm 

     

7=G 

8 Pengkondisian siswa 

untukmenutup buku pelajaran 

     
8=H 

 

1. NAMA PENELITI :  ERIZA PUTRI WILLYARSANTI 

2. SEKOLAH : SD NEGER 01 SANGKANJOYO 

3. KELAS : III 

4. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

5. WAKTU :  2 X 35 MENIT 

6. TANGGAL :      2015 
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No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

9  Talking Stick dilaksanakan 

dengan diiringi lagu dan musik 

     
9=I 

10 Guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa yang memperoleh 

kesempatan memegang tongkat 

     

10=J 

11 Guru memberikan tanggapan 

dan penguatan terhadap 

pendapat yang disampaikan oleh 

siswa 

     

11=K 

12 Guru memberi kesimpulan dan 

penilaian 

     
12=L 

 Jumlah       

 

 

Skor Pelaksanaan  metode Talking Stick = A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K +L× 

100 % 

          Skor maksimal 

 

 

 

 Pekalongan, Maret 2015  

      Pengamat, 

 

Jumaroh, S.Pd 

NIP. - 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN METODE TALKING STICK 

DALAM PEMBELAJARAN PKn KELAS EKSPERIMEN UNTUK GURU 

 

1. Penyampaian tujuan  

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran 

2 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tetapi tidak 

lengkap 

3 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan 

lengkap tetapi kurang jelas 

4 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan 

lengkap dan jelas 

 

2. Penyampaian  materi pelajaran 

Kejelasan penyampaian materi 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan siswa 

2 
Penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan siswa 

3 
Penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha mengatasi 

kebingungan siswa secara efektif 

4 Penjelasan sudah jelas dan mudah dipahami siswa 

 

Penguasaan materi pelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak menguasai materi pelajaran 

2 Guru sedikit menguasai materi pelajaran 

3 Sebagian besar materi pelajaran dikuasai oleh guru 

4 Guru menguasai semua materi pelajaran 

 

Penggunaan alat bantu (media pembelajaran) 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Penjelasan tanpa menggunakan alat bantu/media 

pembelajaran 

2 
Penjelasan menggunakan alat bantu/media pembelajaran 

akan tetapi tidak menarik 

3 
Penjelasan menggunakan alat bantu/media pembelajaran 

dan sedikit menarik   

4 
Penjelasan menggunakan alat bantu/media pembelajaran 

dan menarik 

 

3. Pembagian kelompok  

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak melakukan pembagian kelompok  

2 Pembagian kelompok tidak jelas  

3 Pembagian kelompok kurang jelas 

4 
Pembagian kelompok dapat dipahami siswa dengan 

jelas 

 

4. Pemberian tugas 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak memberi tugas kepada siswa 

2 
Guru memberi tugas tanpa ada arahan atau penjelas 

tentang tugas yang diberikan  

3 
Guru memberi tugas dengan arahan atau penjelasan 

yang sulit dipahami oleh siswa 

4 
Guru memberikan tugas dengan arahan dan penjelasan 

yang jelas 

 

5. Guru mengawasi dan membimbing jalannya diskusi kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Guru tidak mengawasi dan membimbing siswa dalam 

diskusi 

2 
Guru mengawasi tetapi tidak membimbing siswa dalam 

diskusi 

3 
Guru mengawasi tetapi kurang membimbing siswa 

dalam diskusi 

4 Guru mengawasi dan  membimbing siswa dalam diskusi 
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6. Guru menjelaskan cara bermain Talking Stick 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak menjelaskan cara pelaksanaan Talking Stick 

2 

Penjelasan guru tentang pelaksanaan Talking Stick sulit 

dimengerti dan tidak ada usaha untuk mengatasi 

kebingungan siswa 

3 

Penjelasan guru tentang pelaksanaan Talking Stick sulit 

dimengerti dan ada usaha untuk mengatasi kebingungan 

siswa 

4 
Penjelasan guru tentang pelaksanaan Talking Stick sudah 

jelas dan mudah dipahami siswa 

 

7. Guru menyiapkan tongkat untuk pelaksanaan Talking Stick dengan panjang 

20cm 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Guru tidak menyiapkan tongkat untuk pelaksanaan 

Talking Stick 

2 
Guru menyiapkan tongkat untuk pelaksanaan Talking 

Stick dengan ukuran kurang dari 20 cm dan tidak dihias 

3 
Guru menyiapkan tongkat untuk pelaksanaan Talking 

Stick dengan ukuran kurang dari 20 cm dan dihias 

4 
Guru menyiapkan tongkat untuk pelaksanaan Talking 

Stick dengan ukuran 20 cm dan dihias 

 

8. Pengkondisian siswa untuk menutup buku pelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Guru tidak mengkondisikan siswa untuk menutup buku 

pelajaran 

2 
Guru mengkondisikan siswa untuk menutup buku 

pelajaran (hanya memberi perintah) 

3 
Guru mengkondisikan siswa untuk menutup buku 

pelajaran dan mengawasi dari depan kelas 

4 
Guru mengkondisikan siswa untuk menutup buku 

pelajaran dan guru berkeliling kelas untuk mengawasi 
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9. Pelaksanaan Talking Stick diiringi dengan lagu dan musik 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Pelaksanaan Talking Stick tidak diiringi dengan lagu 

atau musik 

2 Pelaksanaan Talking Stick hanya diiringi dengan musik 

3 Pelaksanaan Talking Stick hanya diiringi dengan lagu 

4 
Pelaksanaan Talking Stick diiringi dengan lagu dan 

musik 

 

10. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang memperoleh kesempatan 

memegang tongkat 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Pertanyaan yang diberikan guru sulit dipahami oleh 

siswa dan tidak sesuai dengan materi pelajaran 

2 
Pertanyaan yang diberikan guru mudah dipahami oleh 

siswa, tetapi tidak sesuai dengan materi 

3 
Pertanyaan yang diberikan guru sulit dipahami oleh 

siswa, tetapi sesuai dengan materi pelajaran 

4 
Pertanyaan yang diberikan guru mudah dipahami oleh 

siswa dan sesuai dengan materi pelajaran 

 

11. Guru memberikan tanggapan dan penguatan terhadap pendapat yang 

disampaikan oleh siswa 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Guru tidak memberikan tanggapan dan penguatan 

kepada siswa  

2 Guru hanya memberikan tanggapan  

3 Guru hanya memberikan penguatan 

4 
Guru memberikan tanggapan dan penguatan kepada 

siswa 

 

12. Guru memberi kesimpulan den penilaian terhadap pendapat siswa 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak memberikan kesimpulan dan penilaian 

2 Guru hanya memberikan kesimpulan 
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Skor Penilaian Deskriptor 

3 Guru hanya memberikan penilaian 

4 Guru memberikan kesimpulan dan penilaian 
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Lampiran 11 

 

LEMBAR PENGAMATAN METODE PEMBELAJARAN TALKING STICK 

UNTUK SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan. 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

1 Siswa mendengarkan  tujuan 

pembelajaran 

     
1=A 

2 Siswa mendengarkan penjelasan 

guru mengenai materi pelajaran 

     
2=B 

3 Siswa terlibat dalam pembentukan 

kelompok 

     
3=C 

4 Siswa melaksanakan tugas yang 

diberikan guru 

     
4=D 

5 Siswa melaksanakan diskusi 

kelompok 

     
5=E 

6 Siswa mendengarkan penjelasan 

guru mengenai cara pelaksanaan 

Talking Stick 

     

6=F 

7 Siswa menutup buku pelajaran       7=G 

 

 NAMA PENELITI :  ERIZA PUTRI WILLYARSANTI 

 SEKOLAH : SD NEGERI 01 SANGKANJOYO 

 KELAS : III 

 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

 WAKTU :  2 X 35 MENIT 

 TANGGAL :     2015  
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No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

8 Siswa memutar tongkot sesuai 

dengan irama lagu dan musik yang 

digunakan 

     

8=H 

9 Siswa mendengarkan pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

     
9=1 

10 Siswa berani menyampaikan 

pendapat 

     
10=J 

11 Pendapat yang disampaikan oleh 

siswa sesuai dengan materi 

pelajaran dan menggunakan 

kalimat yang tepat 

     

11=K 

12 Siswa  bersama guru membuat 

kesimpulan 

     
12=L 

 Jumlah       

 

 

Skor pelaksanaan Talking Stick = A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L × 100 % 

            Skor maksimal 

   

 

 

Pekalongan, Maret 2015  

 Pengamat, 

 

Jumaroh, S.Pd 

NIP. 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN METODE TALKING STICK 

DALAM PEMBELAJARAN PKn KELAS EKSPERIMEN UNTUK SISWA 

 

1. Mendengarkan tujuan pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Siswa tidak mendengarkan guru saat menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

2 
Siswa yang mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran hanya sebagian kecil 

3 
Sebagian besar siswa mendengarkan guru saat 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

4 
Semua siswa mendengarkan guru saat menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

 

2. Mendengarkan penjelasan dari guru 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Siswa tidak mendengarkan penjelasan guru 

2 
Siswa yang mendengarkan penjelasan guru hanya 

sebagian kecil 

3 Sebagian besar siswa penjelasan guru 

4 Semua siswa mendengarkan penjelasan guru 

 

3. Siswa terlibat dalam pembentukan kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Siswa tidak terlibat dalam pembentukan kelompok 

2 
Hanya sebagian kecil siswa yang terlibat dalam 

pembentukan kelompok 

3 
Sebagian besar siswa terlibat dalam pembentukan 

kelompok 

4 Semua siswa terlibat dalam pembentukan kelompok 

 

4. Siswa melaksanakan tugas yang diberikan guru 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Siswa tidak melaksanakan tugas yang diberikan guru 

2 
Siswa yang melaksanakan tugas yang diberikan guru 

hanya sebagian kecil 

3 
Sebagian besar siswa melaksanakan tugas yang 

diberikan guru 

4 Semua siswa melaksanakan tugas yang diberikan guru 

 

5. Siswa melaksanakan diskusi kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Siswa tidak melaksanakan diskusi kelompok 

2 
Sebagian kecil siswa yang melaksanakan diskusi 

kelompok  

3 Sebagian besar siswa melaksanakan diskusi kelompok 

4 Semua siswa melaksanakan diskusi kelompok 

 

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai cara pelaksanaan Talking 

Stick 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Siswa tidak mendengarkan penjelasan guru mengenai 

cara pelaksanaan Talking Stick 

2 

Hanya sebagian kecil siswa yang mendengarkan 

penjelasan guru mengenai cara pelaksanaan Talking 

Stick 

3 
Sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai cara pelaksanaan Talking Stick 

4 
Semua siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

cara pelaksanaan Talking Stick 

 

7. Siswa menutup buku pelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Siswa tidak menutup buku pelajaran 

2 Sebagian kecil siswa menutup buku pelajaran 

3 Sebagian besar siswa menutup buku pelajaran 

4 Semua siswa dikelas menutup buku pelajaran 

 

8. Siswa memutar tongkot sesuai dengan irama lagu dan musik yang digunakan 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Siswa sewaktu memutar tongkat tidak sesuai dengan 

irama lagu dan musik 

2 
Sebagian besar siswa tidak disiplin dalam memutar 

tongkat, tidak sesuai dengan irama lagu dan musik 

3 
Sebagian kecil siswa tidak disiplin dalam memutar 

tongkat, tidak sesuai dengan irama lagu dan musik 

4 
Semua siswa disiplin dalam memutar tongkat, sesuai 

dengan lagu dan musik yang digunakan 

 

9. Siswa mendengarkan pertanyaan yang diberikan oleh guru 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Siswa tidak mendengarkan pertanyaan yang diberikan 

guru 

2 
Hanya siswa yang mendapat kesempatan memegang 

tongkat yang mendengarkan pertanyaan dari guru  

3 
Sebagian kecil siswa mendengarkan pertanyaan dari 

guru 

4 Semua siswa mendengarkan pertanyaan dari guru 

 

10. Siswa berani menyampaikan pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Siswa tidak berani menyampaikan pendapat 

2 
Siswa yang berani menyampaikan pendapat hanya 

sebagian kecil 

3 Sebagian besar siswa berani menyampaikan pendapat 

4 Semua siswa berani menyampaikan pendapat 

 

11. Pendapat yang disampaikan oleh siswa sesuai dengan materi pelajaran dan 

menggunakan kalimat yang tepat 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Pendapat siswa tidak sesuai dengan materi dan 

menggunakan kalimat yang tidak tepat 

2 
Pendapat siswa tidak sesuai dengan materi, tetapi 

menggunakan kalimat yang tepat 

3 
Pendapat siswa sesuai dengan materi, tetapi 

menggunakan kalimat yang tidak tepat 

4 
Pendapat siswa sesuai dengan materi dan menggunakan 

kalimat yang tepat 
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12. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Siswa tidak membuat kesimpulan bersama guru 

2 
Hanya sebagian kecil siswa yang membuat kesimpulan 

bersama guru 

3 
Sebagian besar siswa membuat kesimpulan bersama 

guru 

4 Semua siswa membuat kesimpulan bersama guru 



 
 

 

2
1
3
 

Lampiran 12 

 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS III SD NEGERI 01 SANGKANJOYO 

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn, berilah tanda cek () pada 

kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Total skor A B C D 

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

1. Dieky Maulana                  

2. Argo Yoga Kusuma                  

3. Dimas Agustino                  

4. Dicky Eka Setiawan                  

5. Faizal Lustianto                  

6. Mustofaenal Ahyar                  

7. Putra HandikaP                  

8. Aghnia Oriza Sativa                  

9. Aida Tri Hapsari                  

10. Anggraeni Refalia                  

11. Brian Febriansyah                  

12. Andre Setiawan                  

13. Ginda Nepilia Putri                  

14. Husna Nur Afdilah                  

15. Ishmatuddiana                   

16. Mayoreta Sasmita                  



 
 

 

2
1
4
 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Total skor A B C D 

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

17. Miftahul Huda                  

18. Nadhine Eky Candra M                  

19. Naysilla Ishmatul Hawa                  

20. Ridho Firmanda Akbar                  

21. Risma Ariani                   

22. Risqi Nur Ramadhani                  

23. Sintani Afiyata Novita                  

24. Supriyadi                   

25. Syaeful Sifil                  

26. Tati Mulyasari                  

27. Yuan Samudra                  

28. Yulinda Erlita Putri                  

29. Naswa Gustika Rojati                  

30. Fania Carissa Putri                  

 

Keterangan: 

A. Keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 

B. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran. 

C. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. 

D. Ketepatan siswa dalam menyampaikan pendapat. 



 
 

 

2
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Lampiran 13 

 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS III SD NEGERI 02 KEBONAGUNG 

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn, berilah tanda cek () pada 

kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Total skor A B C D 

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

1. Hermanto                  

2. Winando Tegar Laksana                  

3. Muhamad Riyah Maulana                  

4. Rahmawati                   

5. Rena Laksana                  

6. Vianita Citra Almukaro                  

7. Aditia Saputra                  

8. Muhamad Ainur Rofiq                  

9. Muhamad Ripqi                  

10. Putra Pratama Djulianto                  

11. Hasan Fariskon                  

12. Aditio Dwi Aqna                  

13. Ali Fahrul Risqiana                  

14. Annadien Rahma                  

15. Ari Saptiawan                  

16. Bibit Panestu                  



 

 

2
1
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Keterangan: 

A. Keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 

B. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran. 

C. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. 

D. Ketepatan siswa dalam  menyampaikan pendapat.  

 

No  Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
A B C D 

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

17. Dayvie Adjeng Luwihah                  

18. Dealova Fadila D                  

19. Hana Nisa Asma Nuha                  

20. Karim Septiawan                  

21. Lukman Adi Prasetyo                  

22. Muchamad Abid Pradana                  

23. Nurohman Zaki                  

24. Rajendra Putra Mahardi                  

25. Risky Iksan Maulana                  

26. Siti Fatchurrohmah                   

27. Tulus Ismiagung Wldan S                  

28. Angel Puspitasari                  

29. Regina Putri Widyorini                  

30. Rossavia Okta Safitri                  



217 

 

 

DESKRIPTOR PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa menyiapkan peralatan tulis, seperti buku, pulpen, pensil, penghapus, 

dan lain-lain. 

b. Siswa menjawab atau menanggapi pertanyaan guru dengan penuh 

semangat saat apersepsi. 

c. Siswa melaksanakan tugas selama proses pembelajaran dengan sungguh-

sungguh. 

d. Siswa mengerjakan soal evaluasi (tes formatif) dengan sungguh-sungguh. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa berani bertanya setelah disuruh oleh guru. 

b. Siswa berani bertanya ketika guru memberi kesempatan kepada siswa 

yang ingin bertanya. 

c. Siswa berani bertanya dengan inisiatif sendiri. 

d. Siswa berani memberi tanggapan dari penjelasan guru atas inisiatif sendiri. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. 
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Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa aktif memberi tanggapan dalam diskusi kelompok. 

b. Siswa aktif mencari informasi dari sumber belajar yang ada. 

c. Siswa mau mendengarkan dan menerima pendapat anggota lain. 

d. Siswa aktif bertanya kepada teman sekelompoknya mengenai hal-hal yang 

belum jelas. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Ketepatan siswa dalam menyampaikan pendapat. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa menyampaikan pendapatnya setelah memperoleh kesempatan 

memegang tongkat. 

b. Siswa menyampaikan pendapat dengan kalimat yang tepat. 

c. Siswa menyampaikan pendapat yang sesuai dengan pokok pembicaraan. 

d.  Siswa menuliskan pendapat yang disampaikan oleh teman lainnya. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 



 

 

 

2
1
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Lampiran 14 

 

KISI-KISI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Kode Indikator Deskriptor Skor No.Soal 

A Keantusiasan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa menyiapkan peralatan tulis, 

seperti buku, pulpen, pensil, 

penghapus, dan lain-lain. 

b. Siswa menjawab atau menanggapi 

pertanyaan guru dengan penuh 

semangat saat apersepsi. 

c. Siswa melaksanakan tugas selama 

proses pembelajaran dengan sungguh-

sungguh. 

d. Siswa mengerjakan soal evaluasi (tes 

formatif) dengan sungguh-sungguh. 

 Satu deskriptor tampak 

     Skor = 1  

 Dua deskriptor tampak 

Skor = 2 

 Tiga deskriptor tampak  

Skor = 3 

 Empat deskriptor tampak  

Skor = 4 

 

 

 

1 

B Keberanian siswa dalam 

bertanya selama proses 

pembelajaran. 

 

a. Siswa berani bertanya setelah disuruh 

oleh guru. 

b. Siswa berani bertanya ketika guru 

memberi kesempatan kepada siswa 

yang ingin bertanya. 

c. Siswa berani bertanya dengan inisiatif 

sendiri. 

d. Siswa berani memberi tanggapan dari 

penjelasan guru atas inisiatif sendiri 

 Satu deskriptor tampak 

     Skor = 1  

 Dua deskriptor tampak 

Skor = 2 

 Tiga deskriptor tampak  

Skor = 3 

 Empat deskriptor tampak  

Skor = 4 

2 



 

 

2
2
0
 

 

 

Kode Indikator Deskriptor Skor No.Soal 

C Keaktifan siswa dalam diskusi 

kelompok. 

 

a. Siswa aktif memberi tanggapan dalam 

diskusi kelompok. 

b. Siswa aktif mencari informasi dari 

sumber belajar yang ada. 

c. Siswa mau mendengarkan dan 

menerima pendapat anggota lain. 

d. Siswa aktif bertanya kepada teman 

sekelompoknya mengenai hal-hal 

yang belum jelas 

 Satu deskriptor tampak 

     Skor = 1  

 Dua deskriptor tampak 

Skor = 2 

 Tiga deskriptor tampak  

Skor = 3 

 Empat deskriptor tampak  

Skor = 4 

 

 

 

3 

D Ketepatan siswa dalam 

menyampaikan pendapat. 

 

a. Siswa menyampaikan pendapatnya 

setelah memperoleh kesempatan 

untuk memegang tongkat. 

b. Siswa menyampaikan pendapat 

dengan kalimat yang tepat. 

c. Siswa menyampaikan pendapat yang 

sesuai dengan pokok pembicaraan. 

d.  Siswa menuliskan pendapat yang 

disampaikan oleh teman lainn 

 Satu deskriptor tampak 

     Skor = 1  

 Dua deskriptor tampak 

Skor = 2 

 Tiga deskriptor tampak  

Skor = 3 

 Empat deskriptor tampak  

Skor = 4 

4 



 

 

2
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Lampiran 15 

KISI-KISI SOAL UJI COBA PKn (PILIHAN GANDA) 

Satuan  Pendidikan : SD      

Kelas/Semester           : III/II  

Materi Pokok    : Bangga sebagai bangsa Indonesia 

Standar Kompetensi : 4. Memiliki Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

4.1 mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

kebhinekaa

n, kekayaan 

alam, 

keramahta

mahan. 

 

1. Siswa dapat menyebutkan 

lambang negara Indonesia 

Pilihan ganda 
C1 

C1 

1 

21 

 
 
 

  

2. Siswa dapat mengetahui arti 

semboyan “Bhinneka Tunggal 

Ika” 

Pilihan ganda 
C1 

C1 

2 

22 

 

 
 
 

 
 

 
 

3. Siswa dapat mengetahui cara 

menjaga keragaman bangsa 

Indonesia 

Pilihan ganda 

C2 

C2 

3 

30 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Siswa dapat membedakan 

keragaman suku bangsa 

Indonesia. 

Pilihan ganda 
C2 

C2 

4 

24 

 
 
 

  

5. Siswa mengetahui keragaman 

bahasa bangsa Indoneisa 

Pilihan ganda 
C1 

C1 

5 

25 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

6. Siswa dapat menemukan cara 

menyikapi kebudayaan yang 

beranekaragam 

Pilihan ganda 
C3 

C3 

6 

16 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

2
2
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Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

7. Siswa mengetahui keragaman 

lagu daerah di Indonesia 

Pilihan ganda 
C1 

C1 

7 

27 
 
 

 

 

 

 

 

 

8. Siswa mengetahui 

keanekaragaman tarian daerah 

di Indonesia 

Pilihan ganda 
C1 

C1 

8 

28 

 

 

 

 
 

 

9. Siswa dapat membedakan 

keanekaraman upacara adat 

daerah 

Pilihan ganda 
C2 

C2 

9 

29 
 

 
 

 

10. Siswa menemukan penerapan 

nilai-nilai semboyan 

“Bhinneka Tunggal Ika” dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan ganda 

C3 

C3 

10 

23 
  

 
 
 

11. Siswa dapat menmberikan 

contoh tidakan yang harus 

dilakukan dalam menjaga 

keragaman bangsa 

Pilihan ganda 

C2 

C2 

12 

32 
 

 
 

 

12. Siswa mengetahui keragaman 

pertunjukan daerah 

Pilihan ganda 
C1 31    

13. Siswa mengetahui keragaman 

cerita rakyat 

Pilihan ganda C1 

C1 

15 

34 

 

 
 
 

 

14. Siswa dapat menyebutkan hasil 

kekayaan alam di laut 

Pilihan ganda C1 

C1 

C1 

C1 

11 

26 

13 

35 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

2
2
3
 

 

Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

 
15. Siswa dapat memberikan 

contoh cara mensyukuri 

kekayaan alam yang 

melimpah 

Pilihan 

ganda 

C2 

C2 

C2 

C2 

14 

17 

33 

36 

 

 

 

 

 

 

16. Siswa dapat memberikan 

contoh manfaat menggunakan 

kekayaan alam secara bijak 

Pilihan 

ganda 

C2 

C2 

18 

37 

 

 
  

17. Siswa dapat menyebutkan 

manfaat hasil kekayaan alam 

di laut 

Pilihan 

ganda 

C1 

C1 

19 

38 

 

 
  

18. Siswa  dapat memberikan 

contoh  kekayaan alam yang 

dapat dibanggakan 

Pilihan 

ganda 

C2 

C2 

C2 

20 

39 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 Jumlah 40 12 13 8   

 

Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

NA  X 100 

 



 

 

2
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Lampiran 16 

KISI-KISI SOAL POSTTEST 

Satuan  Pendidikan : SD      

Kelas/Semester           : III/II  

Materi Pokok    : Bangga sebagai bangsa Indonesia 

Standar Kompetensi : 4. Memiliki Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

4.1 mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

kebhinekaa

n, kekayaan 

alam, 

keramahta

mahan. 

 

1. Siswa dapat menyebutkan lambang 

negara Indonesia 
Pilihan 

ganda  
C1 21    

2. Siswa dapat mengetahui arti 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” 
Pilihan 

ganda 
C1 22    

3. Siswa dapat mengetahui cara menjaga 

keragaman bangsa Indonesia 
Pilihan 

ganda 
C2 30    

4. Siswa dapat membedakan keragaman 

suku bangsa Indonesia. 
Pilihan 

ganda 
C2 24    

5. Siswa mengetahui keragaman bahasa 

bangsa Indoneisa 
Pilihan 

ganda 
C1 25    

6. Siswa dapat menemukan cara menyikapi 

kebudayaan yang beranekaragam 
Pilihan 

ganda 
C3 16    

7. Siswa mengetahui keragaman lagu 

daerah di Indonesia 
Pilihan 

ganda 
C1 27    

8. Siswa mengetahui keanekaragaman tarian 

daerah di Indonesia 
Pilihan 

ganda 
 28    

9. Siswa dapat membedakan keanekaraman Pilihan C2 29    



 
 

 

2
2
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

upacara adat daerah ganda 

10. Siswa menemukan penerapan nilai-nilai 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan 

ganda 
C3 10    

11. Siswa dapat menmberikan contoh 

tidakan yang harus dilakukan dalam 

menjaga keragaman bangsa 

Pilihan 

ganda 
C2 32    

12. Siswa mengetahui keragaman 

pertunjukan daerah 
Pilihan 

ganda 
C1 31    

13. Siswa mengetahui keragaman cerita 

rakyat 
Pilihan 

ganda 

CI 

C1 

15 

34 
 

 

 
 

14. Siswa dapat menyebutkan hasil kekayaan 

alam di laut 
Pilihan 

ganda 
C1 35    

15. Siswa dapat memberikan contoh cara 

mensyukuri kekayaan alam yang 

melimpah 

Pilihan 

ganda 

C2 

C2 

17 

33 
 

 

 
 

16. Siswa dapat memberikan contoh manfaat 

menggunakan kekayaan alam secara bijak 

Pilihan 

ganda 
C2 18    

17. Siswa dapat menyebutkan manfaat hasil 

kekayaan alam di laut 
Pilihan 

ganda 
C1 19    

18. Siswa  dapat memberikan contoh  

kekayaan alam yang dapat dibanggakan 

Pilihan 

ganda 
C2 40    

Jumlah 20 9 8 3 



 
 

 

2
2
6
 

 Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

NA  X 100 

 



 

 

2
2
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Lampiran 17 

Validasi Soal oleh Tim Ahli I (Drs. Utoyo, M.Pd.) 

TELAAH SOAL PILIHAN GANDA 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 01 

Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan 

tanda silang (x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

A. Materi                     

1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk 

bentuk pilihan ganda 

                    

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan kompetensi (urgensi, 

relevasi, kontinuitas, keterpakaian 

sehari-hari tinggi) 

                    

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis 
                    

4. Hanya ada satu kunci jawaban                     

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan tegas 
                    



 
 

 

2
2
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

2. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja 

                    

3. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban 
                    

4. Pokok soal bebas dan pernyataan 

yang bersifat negatif ganda 
                    

5. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari segi materi 
                    

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, 

atau sejenisnya jelas dan 

berfungsi 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama 
                    

8. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

                    

9. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal sebelumnya 
                    

C. Bahasa/Budaya                     



 

 

2
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

1. Menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia                      

2. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 
                    

3. Tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu                     

4. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk pilihan 

ganda 

                    

2. Materi yang ditanyakan 

sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevasi, 

kontinuitas, keterpakaian 

sehari-hari tinggi) 

                    

3. Pilihan jawaban homogen 

dan logis 
                    

4. Hanya ada satu kunci 

jawaban 
                    

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan 

dengan singkat, jelas, dan 

tegas 

                    

2. Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja 

                    

3. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban 
                    

4. Pokok soal bebas dan 

pernyataan yang bersifat  
                    



 
 

 

2
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 negatif ganda                     

5. Pilihan jawaban homogen 

dan logis ditinjau dari segi 

materi 

                    

6. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau sejenisnya 

jelas dan berfungsi 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. Panjang pilihan jawaban 

relatif sama 
                    

8. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

                    

9. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal 

sebelumnya 

                    

C. Bahasa/Budaya                     

1. Menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia  

                    



 
 

 

2
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 
                    

3. Tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu 
                    

4. Pilihan jawaban tidak 

mengulang kata/kelompok 

kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian 

                    

 

Catatan: 

1. Semua butir soal sudah valid dari segi isi dan tampangnya. 

2. Soal sudah layak untuk diujicobakan. 

            Tegal,  Maret 2015 

  

 

            Drs. Utoyo, M.Pd 

            NIP. 19620619 198703 1 001
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Lampiran 18 

Validasi Soal oleh Tim Ahli II (Jumaroh, S. Pd.SD) 

TELAAH SOAL PILIHAN GANDA 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 01 

Sangkanjoyo Kabupaten Pekalongan, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan 

tanda silang (x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

A. Materi                     

1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk 

bentuk pilihan ganda 

                    

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan kompetensi (urgensi, 

relevasi, kontinuitas, keterpakaian 

sehari-hari tinggi) 

                    

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis 
                    

4. Hanya ada satu kunci jawaban                     

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan tegas 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

2. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja 

                    

3. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban 
                    

4. Pokok soal bebas dan pernyataan 

yang bersifat negatif ganda 
                    

5. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari segi materi 
                    

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, 

atau sejenisnya jelas dan 

berfungsi 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama 
                    

8. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

                    

9. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal sebelumnya 
                    

C. Bahasa/Budaya                     
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

1. Menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia  

                    

2. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif                     

3. Tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu                     

4. Pilihan jawaban tidak 

mengulang kata/kelompok kata 

yang sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk pilihan 

ganda 

                    

2. Materi yang ditanyakan 

sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevasi, 

kontinuitas, keterpakaian 

sehari-hari tinggi) 

                    

3. Pilihan jawaban homogen 

dan logis 
                    

4. Hanya ada satu kunci 

jawaban 
                    

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan 

dengan singkat, jelas, dan 

tegas 

                    

2. Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja 

                    

3. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban 
                    

4. Pokok soal bebas dan 

pernyataan yang bersifat  
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 negatif ganda                     

5. Pilihan jawaban homogen 

dan logis ditinjau dari segi 

materi 

                    

6. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau sejenisnya 

jelas dan berfungsi 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. Panjang pilihan jawaban 

relatif sama 
                    

8. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

                    

9. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal 

sebelumnya 

                    

C. Bahasa/Budaya                     

1. Menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia  
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 
                    

3. Tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu 
                    

4. Pilihan jawaban tidak 

mengulang kata/kelompok 

kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian 

                    

 

Catatan: 

Semua soal sudah baik dan layak untuk diujicobakan 
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Lampiran 19 
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UJI COBA INSTRUMEN 

Sekolah     : SD Negeri 01 Tajur 

Mata Pelajaran  :  PKn 

Kelas / Semester  :  III (Tiga) / II(Dua) 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerja sama maupun membuka buku. 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab. 

 

1. Lambang negara Indonesia adalah….   

a. Merah putih    c. Burung Garuda Pancasila 

b. Pancasila     d. Bhinneka Tunggal Ika 

2. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap …. 

a. satu      c. bersama  

b. maju        d. damai  

3. Kebudayaan Indonesia yang beranekaragam seharusnya ….  

a. Dihilangkan saja 

b. Dijual ke negara lain 

c. Diganti dengan kebudayaan barat 

d. Dijaga dan dilestarikan 

4. Suku Asmat berasal dari pulau ….  

a. Jawa     c. Sulawesi 

b. Kalimantan       d. Papua 

5. Bahasa Banjar adalah bahasa daerah di provinsi ….  

a. Jawa Tengah    c. Jawa Timur 

b. Jawa Barat     d. Kalimantan Selatan 

NAMA   : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NO. ABSEN    : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6. Terhadap seni tari daerah lain kita harus ….  

a. menolak     c.mengikuti 

b. membiarkan    d. menghargai 

7. Lagu jali-jali berasal dari daerah ….  

a. Jakarta/betawi    c. Jawa Barat 

b. Jawa Tengah     d. Kalimantan 

8. Gambyong, serimpi, golek, termasuk tarian daerah ….  

a. Kalimantan    c.  Jawa 

b. Papua     d. Bali 

9. Upacara adat yang berasal dari daerah Jawa Timur adalah ….  

a. Ngaben     c. sekaten 

b. Lompat batu     d. kesodo 

10. Berikut ini merupakan nilai yang dapat diambil dari semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ….  

a. Berteman dengan teman yang seagama saja 

b. Berteman dengan siapa saja 

c. Tidak berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa 

d. Berteman dengan teman yang berasal dari daerah yang sama 

11. Minyak bumi, rumput laut, terumbu karang, termasuk hasil kekayaan …. 

a. Laut     c. darat 

b. hutan     d. kebun 

12. Teman kita yang beragama lain sedang beribadah, maka kita harus ….  

a. menggangu    c. menghormati 

b. mengejek     d. mencela 

13. Berikut ini yang tidak termasuk penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu …. 

a. Berteman dengan siapa saja 

b. Tidak membeda-bedakan teman  

c. Berteman dengan teman yang satu suku saja 

d. Berteman dengan teman yang berbeda agama 
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14. Hasil kekayaan alam di laut yang melimpah seharusnya kita …. 

a. habiskan     c. syukuri 

b. rusak     d. biarkan 

15. Ceritak rakyat yang berasal dari daerah Jawa Barat ….  

a. Malin Kundang    c. Timun Mas 

b. Roro jonggrang    d. Sangkuriang 

16. Yang termasuk hasil kekayaan alam di laut adalah ….  

a. rotan     c. sayur-sayuran 

b. buah-buahan    d. rumput laut 

17. Kekayaan alam Indonesia yang melipah harus kita syukuri dengan cara ….  

a. dirusak     c. digunakan hingga habis 

b. dijaga dan dilestarikan   d. dibiarkan 

18. Kekayaan alam harus digunakan dengan bijaksana agar tidak cepat …. 

a. dijual     c. habis 

b. dipakai       d. makmur 

19. Hasil kekayaan alam di laut yang dapat diolah menjadi makanan adalah…. 

a. rumput laut    c. minyak bumi 

b. terumbu karang    d. buah-buahan 

20. Di bawah ini kekayaan alam bangsa Indonesia yang patut kita banggakan, 

yaitu …. 

a. seringnya terjadi bencana alam 

b. kurang nyamanya lingkungan 

c. banyaknya tindak kejahatan 

d. kekayaan alam yang melimpah 

21. Burung Garuda Pancasila merupakan …. Indonesia.  

a. Bendera      c. Semboyan bangsa  

b. Dasar negara    d. Lambang negara 

22. Bhinneka Tunggal Ika berarti ….   

a. berbeda-beda dalam perbedaan   

b. berbeda-beda, tetapi tetap satu juan 

c. berbeda-beda, tetapi tetap bersama 

d. berdeda-beda, tetapi tetap punya tujuan 



243 

 

 

23. Terumbu karang termasuk hasil kekayaan …. 

a. di laut      c. perkebunan  

b. di daratan     d. persawahan 

24. Suku Dayak berasal dari pulau ….  

a. Sumatra      c. Kalimantan 

b.  Jawa     d. Sulawesi 

25. Bahasa Sunda berasal dari daerah ….  

a. Jawa Timur    c. Jawa Barat 

b. Sulawesi     d. Sumatra 

26. Jika ada orang lain yang ingin belajar kebudaayan daerah kita, maka kita 

haru ….  

a. membenci     c. menolak 

b. memperbolehkan    d. melarang 

27. Yang termasuk lagu daerah dari Jawa Tengah adalah …. 

a. Jali-Jali     c. llir-illir 

b. Surilang     d. Kincir-kincir 

28. Tarian daerah yang berasal dari daerah Bali adalah ….  

a. jaipong     c. gambyong 

b. pendet     d. tortor 

29. Upacara adat ngaben merupakan upacara adat ….  

a. pembakaran mayat   c. ngruwat 

b. menyambut datangnya bulan Maulud d. pemberian sesajen 

30. Perbedaan ras (warna kulit), agama, dan suku bangsa, tidak membuat 

bangsa Indonesia terpecah belah karena ….  

a. rasa bangga    c. rasa percaya 

b. rasa Ingin tahu    d. rasa malu 

31. Pertunjukan reog berasal dari daerah ….  

a. Jawa Tengah    c. Minangkabau 

b. Ponorogo     d. Padang 

32. Terhadap suku lain kita harus bersikap ….  
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a. membenci     c. mengejek 

b. bodoh     d. menghormati 

33. Mensyukuri hasil kekayaan alam di laut merupakan perbuatan …. 

a. tercela     c. jelek 

b. tidak baik     d. terpuji 

34. Roro jonggrang merupakan cerita daerah yang berasal dari ….  

a. Jawa Tengah    c. Jawa Timur 

b. Jawa Barat     d. Sumatra 

35. Yang tidak termasuk hasil kekayaan laut adalah … 

a. berbagai jenis ikan   c. rotan 

b. rumput laut    d. terumbu karang 

36. Perbuatan yang mencerminkan sikap tidak bersyukur atas kekayaan alam 

yaitu ….  

a. menangkap ikan dengan jaring   c. penanaman trumbukarang 

b. menangkap ikan dengan bom  d. rutin membersihkan sungai 

37. Kekayaan alam harus kita jaga supaya tidak cepat ….  

a. makmur     c. digunakan 

b. dipakai      d. habis 

38. Minyak bumi sangat diperlukan oleh manusia sebagai sumber ….  

a. energi     c. kekayaan 

b. kehidupan     d. penghasilan 

39. Kekayaan alam bangsa Indonesia yang tidak patut kita banggakan yaitu ….  

a. tanah yang subur  

b. seringnya terjadi bencana alam 

c. kekayaan alam yang melimpah 

d.   pemandangan alam yang indah 

40. Kekayaan alam harus kita lestarikan dan manfaatkan dengan baik, karena 

kekayaan alam Indonesia merupakan pemberian ….  

a. Penjajah     c. Tuhan YME   

b. nenek moyang    d. negara lain 
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Lampiran 20 

 

 

 

 

SOAL 

Sekolah    : SD  

Mata Pelajaran :  PKn 

Kelas / Semester :  III (Tiga) / II(Dua) 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerja sama maupun membuka buku. 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab. 

 

1. Burung Garuda Pancasila merupakan …. Indonesia.  

a. Bendera      c. Semboyan bangsa  

b. Dasar negara    d. Lambang negara 

2. Bhinneka Tunggal Ika berarti ….   

a. berbeda-beda dalam perbedaan 

b. berbeda-beda, tetapi tetap satu juan 

c. berbeda-beda, tetapi tetap bersama 

d. berdeda-beda, tetapi tetap punya tujuan 

3. Perbedaan ras (warna kulit), agama, dan suku bangsa, tidak membuat 

bangsa Indonesia terpecah belah karena ….  

a. rasa bangga     c. rasa percaya 

b. rasa Ingin tahu    d. rasa malu 

4. Suku Dayak berasal dari pulau ….  

a. Sumatra      c. Kalimantan 

b. Jawa     d. Sulawesi 

5. Bahasa Sunda berasal dari daerah ….  

NAMA   : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NO. ABSEN  : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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a. Jawa Timur     c. Jawa Barat 

b. Sulawesi     d. Sumatra 

6. Yang termasuk hasil kekayaan alam di laut adalah ….  

a. Rotan     c. sayur-sayuran 

b. Buah-buahan    d. rumput laut 

7. Yang termasuk lagu daerah dari Jawa Tengah adalah …. 

a. Jali-Jali     c. llir-illir 

b. Surilang     d. Kincir-kincir 

8. Tarian daerah yang berasal dari daerah Bali adalah ….  

a. jaipong     c. gambyong 

b. pendet     d. tortor 

9. Upacara adat ngaben merupakan upacara adat ….  

a. pembakaran mayat    c. ngruwat 

b. menyambut datangnya bulan Maulud d. pemberian sesajen 

10. Berikut ini merupakan nilai yang dapat diambil dari semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ….  

a. Berteman dengan teman yang seagama saja 

b. Berteman dengan siapa saja 

c. Tidak berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa 

d. Berteman dengan teman yang berasal dari daerah yang sama 

11. Terhadap suku lain kita harus bersikap ….  

a. membenci     c. mengejek 

b. bodoh     d. menghormati 

12. Pertunjukan reog berasal dari daerah ….  

a. Jawa Tengah    c. Minangkabau 

b. Ponorogo     d. Padang 

13. Ceritak rakyat yang berasal dari daerah Jawa Barat ….  

a. Malin Kundang    c. Timun Mas 

b. Roro jonggrang    d. Sangkuriang 

14. Yang tidak termasuk hasil kekayaan laut adalah … 

a. berbagai jenis ikan    c. rotan 
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c. rumput laut     d. terumbu karang 

15. Kekayaan alam Indonesia yang melipah harus kita syukuri dengan cara ….  

a. dirusak     c. digunakan hingga habis 

b. dijaga dan dilestarikan   d. dibiarkan 

16. Kekayaan alam harus digunakan dengan bijaksana agar tidak cepat …. 

a. dijual     c. habis 

b. dipakai       d. makmur 

17. Hasil kekayaan alam di laut yang dapat diolah menjadi makanan adalah…. 

a. rumput laut     c. minyak bumi 

b. terumbu karang    d. buah-buahan 

18. Kekayaan alam harus kita lestarikan dan manfaatkan dengan baik, karena 

kekayaan alam Indonesia merupakan pemberian ….  

a. Penjajah     c. Tuhan YME   

b. nenek moyang    d. negara lain 

19. Roro jonggrang merupakan cerita daerah yang berasal dari ….  

a. Jawa Tengah    c. Jawa Timur 

b. Jawa Barat     d. Sumatra 

20. Mensyukuri hasil kekayaan alam di laut merupakan perbuatan …. 

a. tercela     c. jelek 

b. tidak baik     d. terpuji
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Lampiran 21 

TABULASI UJI COBA AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Nomor A B C D Total 

1 4 4 3 3 14 

2 3 2 3 2 10 

3 4 4 4 4 16 

4 4 4 4 4 16 

5 4 3 4 4 15 

6 4 3 2 3 12 

7 4 3 3 3 13 

8 3 2 3 3 11 

9 3 4 4 3 14 

10 3 3 2 3 11 

11 4 2 2 2 10 

12 3 2 2 1 6 

13 3 3 2 3 11 

14 4 2 2 2 10 

15 4 4 4 4 16 

16 3 2 3 2 10 

17 2 3 1 3 9 

18 3 2 2 1 6 

19 2 2 1 2 7 

20 3 2 2 2 9 
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Lampiran 22 

TABULASI UJI COBA SOAL TES 

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

1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

8 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

9 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

11 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

12 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

14 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

15 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

17 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

18 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

20 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
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 No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

7 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

8 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

11 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

13 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

16 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

18 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

19 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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Lampiran 23 

OUTPUT VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN  AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA PADA KELAS UJI COBA 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 A B C D 

A 1.000 .414 .592 .433 

B .414 1.000 .613 .807 

C .592 .613 1.000 .629 

D .433 .807 .629 1.000 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A 8.15 5.924 .546 .356 .861 

B 8.70 4.747 .748 .670 .780 

C 8.85 4.239 .723 .540 .793 

D 8.80 4.379 .757 .681 .773 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.50 8.158 2.856 4 
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Lampiran 24 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI VALIDITAS SOAL 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal1 25.45 47.313 .091 . .876 

soal2 25.40 47.411 .073 . .876 

soal3 24.95 47.734 .059 . .875 

soal4 25.75 47.882 .077 . .873 

soal5 24.85 47.608 .165 . .872 

soal6 25.35 47.292 .088 . .876 

soal7 25.55 49.734 -.281 . .882 

soal8 25.50 49.000 -.160 . .880 

soal9 25.30 47.695 .030 . .877 

soal10 25.15 44.345 .550 . .865 

soal11 24.85 47.608 .165 . .872 

soal12 25.55 46.576 .230 . .872 

soal13 25.55 48.261 -.047 . .878 

soal14 25.05 46.261 .283 . .871 

soal15 25.05 44.576 .572 . .865 

soal16 25.20 44.484 .512 . .866 

soal17 25.00 44.632 .614 . .865 

soal18 24.95 44.366 .752 . .863 

soal19 25.45 44.471 .530 . .866 

soal20 25.00 47.895 .019 . .876 

soal21 25.40 44.358 .531 . .866 

soal22 24.90 45.884 .525 . .868 

soal23 24.85 46.239 .618 . .868 

soal24 24.95 44.576 .707 . .864 

soal25 25.10 43.989 .635 . .864 

soal26 24.85 46.239 .618 . .868 

soal27 25.45 44.261 .563 . .865 

soal28 24.90 45.779 .551 . .867 

soal29 25.15 44.134 .584 . .865 

soal30 25.10 44.726 .512 . .866 

soal31 25.00 44.526 .634 . .864 

soal32 24.95 45.208 .574 . .866 

soal33 25.30 44.011 .572 . .865 

soal34 25.05 43.629 .740 . .862 

soal35 25.15 44.555 .516 . .866 

soal36 25.00 48.632 -.110 . .878 

soal37 25.25 45.671 .324 . .871 

soal38 24.95 44.576 .707 . .864 

soal39 25.10 46.621 .207 . .873 

soal40 24.90 44.832 .787 . .864 
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Lampiran 25 

 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan rtabel = 0,468 Taraf 

Signifikansi 0,05 dan n = 20 

Nomor 

Item 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Validitas 
Nomor 

item 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Validitas 

1 .091 Tidak valid 21 .531 Valid 

2 .073 Tidak valid 22 .525 Valid 

3 .059 Tidak valid 23 .618 Valid 

4 .077 Tidak valid 24 .707 Valid 

5 .165 Tidak valid 25 .635 Valid 

6 .088 Tidak valid 26 .618 Valid 

7 -.281 Tidak valid 27 .563 Valid 

8 -.160 Tidak valid 28 .551 Valid 

9 .030 Tidak valid 29 .584 Valid 

10 .550 Valid 30 .512 Valid 

11 .165 Tidak valid 31 .634 Valid 

12 .230 Tidak valid 32 .574 Valid 

13 -.047 Tidak valid 33 .572 Valid 

14 .283 Tidak valid 34 .740 Valid 

15 .572 Valid 35 .516 Valid 

16 .512 Valid 36 -.110 Tidak valid 

17 .614 Valid 37 .324 Tidak valid 

18 .752 Valid 38 .707 Valid 

19 .530 Valid 39 .207 Tidak valid 

20 .019 Tidak valid 40 .787 Valid 
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Lampiran 26 

 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI RELIABILITAS AKTIVITAS DAN SOAL UJI COBA 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

(1) Reliabilitas uji coba aktivitas belajar siswa 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.847 .847 4 

 

(2) Reliabilitas soal  uji coba  

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.873 .884 40 
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Lampiran 27 

 

REKAPITULASI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Nomor Soal valid B JS P KETERANGAN 

1 10 13 20 0.65 SEDANG 

2 15 15 20 0.75 MUDAH 

3 16 12 20 0.60 SEDANG 

4 17 16 20 0.80 MUDAH 

5 18 17 20 0.85 MUDAH 

6 19 7 20 0.35 SEDANG 

7 21 8 20 0.40 SEDANG 

8 22 18 20 0.90 MUDAH 

9 23 19 20 0.95 MUDAH 

10 24 17 20 0.85 MUDAH 

11 25 14 20 0.70 SEDANG 

12 26 19 20 0.95 MUDAH 

13 27 7 20 0.35 SEDANG 

14 28 18 20 0.90 MUDAH 

15 29 13 20 0.65 SEDANG 

16 30 14 20 0.70 SEDANG 

17 31 16 20 0.80 MUDAH 

18 32 17 20 0.85 MUDAH 

19 33 10 20 0.50 SEDANG 

20 34 15 20 0.75 MUDAH 

21 35 13 20 0.65 SEDANG 

22 38 17 20 0.85 MUDAH 

23 40 18 20 0.90 MUDAH 
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Lampiran 28 

 

REKAPITULASI DAYA BEDA SOAL 

Nomor 
Soal 

valid 
BA JA BB JB PA PB D KET 

1 10 10 12 3 8 0.833333 0.375 0.458333 BAIK 

2 15 11 12 4 8 0.916667 0.5 0.416667 BAIK 

3 16 10 12 2 8 0.833333 0.25 0.583333 BAIK 

4 17 11 12 5 8 0.916667 0.625 0.291667 CUKUP 

5 18 12 12 5 8 1 0.625 0.375 CUKUP 

6 19 7 12 0 8 0.583333 0 0.583333 BAIK 

7 21 8 12 0 8 0.666667 0 0.666667 BAIK 

8 22 12 12 6 8 1 0.75 0.25 CUKUP 

9 23 12 12 7 8 1 0.875 0.125 JELEK 

10 24 12 12 5 8 1 0.625 0.375 CUKUP 

11 25 11 12 3 8 0.916667 0.375 0.541667 BAIK 

12 26 12 12 7 8 1 0.875 0.125 JELEK 

13 27 7 12 0 8 0.583333 0 0.583333 BAIK 

14 28 12 12 6 8 1 0.75 0.25 CUKUP 

15 29 10 12 3 8 0.833333 0.375 0.458333 BAIK 

16 30 10 12 4 8 0.833333 0.5 0.333333 CUKUP 

17 31 11 12 5 8 0.916667 0.625 0.291667 CUKUP 

18 32 12 12 5 8 1 0.625 0.375 CUKUP 

19 33 9 12 1 8 0.75 0.125 0.625 BAIK 

20 34 12 12 3 8 1 0.375 0.625 BAIK 

21 35 10 12 3 8 0.833333 0.375 0.458333 BAIK 

22 38 5 12 12 8 0.416667 1.5 -1.08333 JELEK 

23 40 12 12 6 8 1 0.75 0.25 CUKUP 
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Lampiran 29 

DAFTAR  NILAI PRETEST SAMPEL  SISWA KELAS III 

SD NEGERI 01 SANGKANJOYO 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

Nomor Nilai  

Kelas Eksperimen 

1 60 

2 25 

3 70 

4 55 

5 45 

6 45 

7 30 

8 45 

9 50 

10 70 

11 70 

12 55 

13 60 

14 50 

15 60 

16 45 

17 40 

18 55 

19 35 

20 55 

21 60 

22 50 

23 50 

24 60 

25 50 

26 65 

27 55 

28 60 

29 50 

30 70 
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Lampiran 30 

DAFTAR  NILAI PRETEST SAMPEL  SISWA KELAS III 

SD NEGERI 02 KEBONAGUNG 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

Nomor Nilai  

Kelas Eksperimen 

Nilai  

Kelas Kontrol 

1 60 50 

2 25 65 

3 70 50 

4 55 40 

5 45 50 

6 45 70 

7 30 55 

8 45 55 

9 50 25 

10 70 40 

11 70 55 

12 55 60 

13 60 45 

14 50 45 

15 60 40 

16 45 30 

17 40 70 

18 55 70 

19 35 50 

20 55 60 

21 60 70 

22 50 30 

23 50 45 

24 60 60 

25 50 50 

26 65 55 

27 55 40 

28 60 40 

29 50 65 

30 70 55 
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Lampiran 31 

TABULASI LEMBAR PENGAMATAN METODE PEMBELAJARAN 

TALKING STICK  UNTUK GURU 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati Skor 

(%) 
Kriteria 

A B C D E F G H I J K L 

1 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 91,67 
Sangat 

Tinggi 

2 4 3,7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 97,29 
Sangat 

Tinggi 

3 3,7 3,5 4 3,7 4 4 4 3,3 3 4 4 4 94,17 
Sangat 

Tinggi 

Rata-rata 3,7 3,5 4 3,7 4 4 4 3,3 3 4 4 4 94,37 
Sangat 

Tinggi 
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Lampiran 32 

TABULASI LEMBAR PENGAMATAN METODE PEMBELAJARAN 

TALKING STICK  UNTUK SISWA 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati SKOR 

(%) 
Kriteria 

A B C D E F G H I J K L 

1 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 83,33 
Sangat 

Tinggi 

2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 95,83 
Sangat 

Tinggi 

3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 91,67 
Sangat 

Tinggi 

Rata-rata 3,7 3,7 2,7 3,7 3,7 4 3,7 3,3 3 4 4 4 90,27 
Sangat 

Tinggi 
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Lampiran 33 

TABULASI DATA AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

NO 

KETERANGAN 
SKOR 

1 

SKOR 

2 

SKOR 

3 
SAS 1 SAS 2 SAS 3 

SAS 

TOTAL 

SAS 

RATA2 
PERTEMUAN KE-1 PERTEMUAN KE-2 PERTEMUAN KE-3 

A B C D A B C D A B C D         

1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 14 14 13 87.5 87.5 81.25 256.25 85.42 

2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 10 13 13 62.5 81.25 81.25 225 75.00 

3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 15 15 15 93.75 93.75 93.75 281.25 93.75 

4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 11 12 13 68.75 75 81.25 225 75.00 

5 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 12 13 13 75 81.25 81.25 237.5 79.17 

6 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 13 15 15 81.25 93.75 93.75 268.75 89.58 

7 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 11 13 15 68.75 81.25 93.75 243.75 81.25 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 12 12 14 75 75 87.5 237.5 79.17 

9 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 13 14 13 81.25 87.5 81.25 250 83.33 

10 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 16 15 15 100 93.75 93.75 287.5 95.83 

11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 15 16 16 93.75 100 100 293.75 97.92 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 12 12 14 75 75 87.5 237.5 79.17 

13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 11 12 13 68.75 75 81.25 225 75.00 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 12 12 13 75 75 81.25 231.25 77.08 

15 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 14 14 15 87.5 87.5 93.75 268.75 89.58 

16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 16 15 15 100 93.75 93.75 287.5 95.83 

17 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 12 15 13 75 93.75 81.25 250 83.33 

18 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 12 13 13 75 81.25 81.25 237.5 79.17 

19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 11 12 15 68.75 75 93.75 237.5 79.17 

20 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 12 14 15 75 87.5 93.75 256.25 85.42 
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NO 

KETERANGAN 
SKOR 

1 

SKOR 

2 

SKOR 

3 
SAS 1 SAS 2 SAS 3 

SAS 

TOTAL 

SAS 

RATA2 
PERTEMUAN KE-1 PERTEMUAN KE-2 PERTEMUAN KE-3 

A B C D A B C D A B C D         

21 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 13 13 15 81.25 81.25 93.75 256.25 85.42 

22 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 14 15 15 87.5 93.75 93.75 275 91.67 

23 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 12 14 14 75 87.5 87.5 250 83.33 

24 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 15 13 13 93.75 81.25 81.25 256.25 85.42 

25 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13 15 16 81.25 93.75 100 275 91.67 

26 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 11 13 14 68.75 81.25 87.5 237.5 79.17 

27 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 15 13 16 93.75 81.25 100 275 91.67 

28 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 14 12 14 87.5 75 87.5 250 83.33 

29 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 12 12 68.75 75 75 218.75 72.92 

30 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 16 15 16 100 93.75 100 293.75 97.92 

Jum

lah 
104 88 99 97 108 99 102 97 113 102 106 105    2425 2537.5 2662.5  2541.667 

Rata

-rata 
3.47 2.93 3.30 3.23 3.60 3.30 3.40 3.23 3.77 3.40 3.53 3.50    80.83 84.58 88.75  84.72 
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Lampiran 34 

TABULASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS KONTROL 

NO 

KETERANGAN 
SKOR 

1 

SKOR 

2 

SKOR 

3 
SAS 1 SAS 2 SAS 3 

SAS 

TOTAL 

SAS 

RATA2 
PERTEMUAN KE-1 PERTEMUAN KE-2 PERTEMUAN KE-3 

A B C D A B C D A B C D         

1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 8 8 8 50 50 50 150 50.00 

2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 9 7 7 56.25 43.75 43.75 143.75 47.92 

3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 56.25 56.25 56.25 168.75 56.25 

4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 6 6 6 37.5 37.5 37.5 112.5 37.50 

5 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3 5 8 8 31.25 50 50 131.25 43.75 

6 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 11 11 11 68.75 68.75 68.75 206.25 68.75 

7 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 6 5 6 37.5 31.25 37.5 106.25 35.42 

8 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 7 7 7 43.75 43.75 43.75 131.25 43.75 

9 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 4 8 7 25 50 43.75 118.75 39.58 

10 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 7 7 6 43.75 43.75 37.5 125 41.67 

11 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 9 9 6 56.25 56.25 37.5 150 50.00 

12 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 7 8 7 43.75 50 43.75 137.5 45.83 

13 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 5 6 6 31.25 37.5 37.5 106.25 35.42 

14 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 7 6 9 43.75 37.5 56.25 137.5 45.83 

15 2 1 1 1 3 1 1 2 3 2 2 2 5 7 9 31.25 43.75 56.25 131.25 43.75 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 25 25 25 75 25.00 

17 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 10 10 7 62.5 62.5 43.75 168.75 56.25 

18 3 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 7 8 9 43.75 50 56.25 150 50.00 

19 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 7 5 6 43.75 31.25 37.5 112.5 37.50 

20 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 7 7 8 43.75 43.75 50 137.5 45.83 
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NO 

KETERANGAN 
SKOR 

1 

SKOR 

2 

SKOR 

3 
SAS 1 SAS 2 SAS 3 

SAS 

TOTAL 

SAS 

RATA2 
PERTEMUAN KE-1 PERTEMUAN KE-2 PERTEMUAN KE-3 

A B C D A B C D A B C D         

21 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 6 9 9 37.5 56.25 56.25 150 50.00 

22 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 4 6 6 25 37.5 37.5 100 33.33 

23 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 5 5 6 31.25 31.25 37.5 100 33.33 

24 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 5 6 25 31.25 37.5 93.75 31.25 

25 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 8 7 7 50 43.75 43.75 137.5 45.83 

26 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 7 7 6 43.75 43.75 37.5 125 41.67 

27 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 7 5 7 43.75 31.25 43.75 118.75 39.58 

28 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 6 6 25 37.5 37.5 100 33.33 

29 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 7 6 6 43.75 37.5 37.5 118.75 39.58 

30 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 7 7 9 43.75 43.75 56.25 143.75 47.92 

Jum

lah 
61 43 44 51 67 45 43 54 65 44 48 57    1243.75 1306.25 1337.5  1295.833 

Rat

a-

rata 

2.03 1.43 1.47 1.70 2.23 1.50 1.43 1.80 2.17 1.47 1.60 1.90    41.46 43.54 44.58 0.00 43.19 
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Lampiran 35 

 

DAFTAR  NILAI POSTTEST SAMPEL  SISWA KELAS III  

SD NEGERI 01 SANGKANJOYO  

TAHUN AJARAN 2014/2015 

Nomor 
Nilai 

Kelas Eksperimen 

1 90 

2 60 

3 100 

4 75 

5 65 

6 70 

7 65 

8 70 

9 80 

10 95 

11 100 

12 75 

13 85 

14 70 

15 85 

16 70 

17 65 

18 75 

19 60 

20 80 

21 85 

22 80 

23 80 

24 85 

25 70 

26 70 

27 75 

28 75 

29 70 

30 100 
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Lampiran 36 

 

DAFTAR  NILAI POSTTEST SAMPEL  SISWA KELAS III 

SD NEGERI 01 SANGKANJOYO  

TAHUN AJARAN 2014/2015 

Nomor 
Nilai 

Kelas Kontrol 
1 60 

2 75 

3 75 

4 55 

5 55 

6 90 

7 55 

8 65 

9 60 

10 65 

11 65 

12 75 

13 50 

14 65 

15 50 

16 30 

17 100 

18 70 

19 65 

20 75 

21 85 

22 55 

23 65 

24 70 

25 75 

26 75 

27 65 

28 50 

29 75 

30 70 
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Lampiran 37 

 

PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA PRETEST PKn SISWA 

 

a. Kelas Eksperimen 

Diketahui: N = 30 
1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 70 dan L= 25 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 70  – 25 

R = 45 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K= 1 + 3,3 log N 

= 1+ 3,3 log 30 

= 1+ 3,3 (1,477121) 

= 1 + 4,8745 

= 5,8745 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

 = 45/6 

 = 7,5 (dibulatkan menjadi 8) 

Jadi, batas bawah   = 25 

Banyak kelas   = 6 

Panjang kelas   = 8 

 

b. Kelas Kontrol 

Diketahui N = 30 
1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 70 dan L= 25 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 70  – 25 

R = 45 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K = 1 + 3,3 (Log N) 

=  1 + 3,3 (Log 30) 

 = 1 + 3,3 (1,477121) 

 = 1 + 4,8745 

 = 5,8745 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

= 45/6 

= 7,5 (dibulatkan menjadi 8) 

Jadi, batas bawah   = 25 

Banyak kelas   = 6 

Panjang kelas   = 8 

 



268 
 

 

 

 

Lampiran 38 

PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA POSTTEST PKn SISWA 

 

a. Kelas Eksperimen 

Diketahui: N = 30 
1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 100 dan L= 60 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 100  – 60 

R = 40 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K= 1 + 3,3 log N 

= 1+ 3,3 (log 30) 

= 1+ 3,3 (1,477121) 

= 1 + 4,8745 

= 5,8745 (dibulatkan 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

 = 40/6 

 = 6,67 (dibulatkan menjadi 7) 

 

Jadi, batas bawah   = 60 

Banyak kelas   = 6 

Panjang kelas   = 7 

 

b. Kelas Kontrol 

Diketahui N = 30 
1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 100 dan L= 30 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 100  – 30 

R = 70 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K = 1 + 3,3 (Log N) 

= 1 + 3,3 (Log 30) 

= 1 + 3,3 (1,477121) 

= 1 + 4,8745 

= 5,8745 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

= 70/6 

= 11,67 (dibulatkan menjadi 12) 

Jadi, batas bawah   = 30 

Banyak kelas   = 6 

Panjang kelas   = 12 
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Lampiran 39 

PERHITUNGAN MANUAL UJI PIHAK KANAN DATA AKTIVITAS 

BELAJAR SISWA 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua 

sampel independent (tidak berkorelasi), menurut Sugiyono (2014: 259) yaitu 

rumusan t-test sebagai berikut: 

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung = 19,97 

ttabel  dk = n1 + n2 – 2 = 30 + 30 – 2 = 58  ttabel = 2,002 
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Lampiran 40 

PERHITUNGAN MANUAL UJI PIHAK KANAN DATA 

HASIL BELAJAR SISWA 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua 

sampel independent (tidak berkorelasi), menurut Sugiyono (2014: 259) yaitu 

rumusan t-test sebagai berikut: 

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung =   

thitung = 3,37 

ttabel  dk = n1 + n2 – 2 = 30 + 30 – 2 = 58  ttabel = 2,002 
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Lampiran 41 

TABULASI JAWABAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 

EKSPERIMEN 

No Indikator Soal Domain Poin 
Persentase 

(%) 

1 
Siswa dapat menyebutkan lambang 

negara Indonesia C1 26 86,67 

2 
Siswa dapat mengetahui arti semboyan 

“Bhinneka Tunggal Ika” C1 20 66,67 

3 
Siswa dapat mengetahui cara menjaga 

keragaman bangsa Indonesia C2 14 46,67 

4 
Siswa dapat membedakan keragaman 

suku bangsa Indonesia. C2 11 36,67 

5 
Siswa mengetahui keragaman bahasa 

bangsa Indoneisa C1 19 63,33 

6 
Siswa dapat menemukan cara menyikapi 

kebudayaan yang beranekaragam C3 24 80 

7 
Siswa mengetahui keragaman lagu daerah 

di Indonesia C1 17 56,67 

8 
Siswa mengetahui keanekaragaman tarian 

daerah di Indonesia C1 15 50 

9 
Siswa dapat membedakan keanekaraman 

upacara adat daerah C2 19 63,33 

10 

Siswa menemukan penerapan nilai-nilai 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam 

kehidupan sehari-hari 
C3 20 66,67 

11 

Siswa dapat menmberikan contoh tidakan 

yang harus dilakukan dalam menjaga 

keragaman bangsa 
C2 25 83,33 

12 
Siswa mengetahui keragaman pertunjukan 

daerah C1 13 43,33 

13 
Siswa mengetahui keragaman cerita 

rakyat C1 11 36,67 

14 
Siswa dapat menyebutkan hasil kekayaan 

alam di laut C1 19 63,33 

15 

Siswa dapat memberikan contoh cara 

mensyukuri kekayaan alam yang 

melimpah 
C2 19 63,33 

16 
Siswa dapat memberikan contoh manfaat 

menggunakan kekayaan alam secara bijak C2 22 73,33 

17 
Siswa dapat menyebutkan manfaat hasil 

kekayaan alam di laut C1 19 63,33 

18 
Siswa  dapat memberikan contoh  

kekayaan alam yang dapat dibanggakan C2 20 66,67 
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Lampiran 42 

 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Pretest PKn  

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

eksperimen 30 53.00 11.341 2.071 

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 51.17 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

eksperimen .884 29 .384 1.830 -2.40 6.06 
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Lampiran 43 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Hasil Uji Normalitas Variabel Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa 

 

a) Variabel Aktivitas Belajar 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .142 30 .124 .944 30 .118 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kontrol .120 30 .200
*
 .967 30 .450 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

b) Variabel Hasil Belajar 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .154 30 .068 .931 30 .052 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kontrol .157 30 .056 .956 30 .250 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 44 

 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Hasil Uji Homogenitas Variabel Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa 

 

a) Variabel Aktivitas Belajar 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai aktivitas  belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.262 1 58 .611 

 

 

b) Variabel Hasil Belajar 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai hasil belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.165 1 58 .686 
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Lampiran 45 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Hasil Uji Independent Samples Test Variabel Aktivitas Belajar Siswa 

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai aktivitas 
eksperimen 30 84.72 7.326 1.338 

kontrol 30 43.19 8.804 1.607 

 

 
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 

nilai 
aktivitas 

Equal 
variances 
assumed 

.262 .611 19.859 58 .000 41.529 2.091 37.343 45.715 

Equal 
variances not 

assumed 
  19.859 56.147 .000 41.529 2.091 37.340 45.718 
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Lampiran 46 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Hasil Uji Independent Samples Test Variabel Hasil Belajar Siswa 

 

Group Statistics 

 
kelas N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

nilai hasil belajar 
eksperimen 30 77.50 11.353 2.073 

kontrol 30 66.17 13.562 2.476 

 
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 

nilai 
hasil 

belajar 

Equal 
variances 
assumed 

.165 .686 3.510 58 .001 11.333 3.229 4.870 17.797 

Equal 
variances not 

assumed 
  3.510 56.257 .001 11.333 3.229 4.865 17.801 
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Lampiran 47 

 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN TALKING STICK 
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Lampiran 52 

 


