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MOTTO 
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nyusahin orang lain, jadilah pula orang yang selalu memberi kebahagiaan dan 
kenyamanan bagi orang yang berada disampingnya (Penulis). 

 
 Dari kegagalan ku temukan awal kehidupan ke depan, karena kegagalan bukan akhir 
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SARI 
 

Nurhari. 2010. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran PKn Melalui 
Model Pembelajaran Efektif Menyenangkan Inovatif Kretif Aktif Dan Tuntas 
(PEMIKAT) Siswa Kelas V SD N 6 Purwodadi Kecamaran Purwodadi, Kabupaten 
Grobogan Tahun Ajaran 2009-2010.  Skripsi, Jurusan HKn, Prodi PPKn. Fakultas 
Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci: Model Pemikat (Pembelajaran, Efektif, Menyenangkan, Inovatif, 
Kreatif, Aktif Dan Tuntas), Prestasi Belajar, PKn. 
 

Rendahnya prestasi belajar siswa pada pelajaran PKn di SDN 6 Purwodadi 
Kecamatan Purwodadi kelas V merupakan salah satu bukti bahwa pembelajaran PKn 
belum dilakukan secara maksimal, salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar 
PKn dimungkinkan guru belum memanfaatkan semua potensi-potensi yang ada, 
ataupun guru sendiri belum berkemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn.  

Penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran model pemikat di kelas V SDN 6 Purwodadi Kecamatan Purwodadi 
Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2009/2010, dan (2) apakah model pembelajaran 
pemikat dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran PKn siswa kelas V SD 
Negeri 6 Purwodadi tahun ajaran 2009/2010.  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 6 Purwodadi Kecamatan 
Purwodadi Kabupaten Grobogan, tahun ajaran 2009-2010. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas V semester II berjumlah 35 orang, terdiri dari 19 siswa perempuan dan 16 
siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan bulan April minggu I, II, III 

Rancangan penelitian tindakan kelas menggunakan bentuk simultan 
terintegrasi dengan mengunakan model dari Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri 
dari empat komponen yaitu rencana, tindakan, observasi dan refleksi. Pengumpulan 
data menggunakan pengamatan dan observasi. Refleksi dalam penelitian ini 
dilakukan secara kualitatif. Reflektif secara kualitatif didasarkan pada hasil observasi 
dan diskusi secara terbuka antara peneliti, guru mata pelajaran dan Kepala Sekolah. 
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Siklus I dilakukan dengan dua pertemuan, 
siklus II satu pertemuan.  

Hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus I pertemuan I menunjukan 
adanya peningkatan dibandingkan sebelum diberi pembelajaran dengan model 
pemikat. Sebelum diberi pembelajaran dengan model pemikat, hasil belajar siswa 
menunjukkan 35 orang siswa kelas V, rata-rata kelas adalah 59. Siswa yang nilainya 
di atas KKM (65) adalah 27 siswa. Setelah dilakukan pembelajaran pemikat nilai 
rata-rata 35 siswa adalah 66. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) adalah 30 siswa.  

Pada siklus I pertemuan II hasil belajar siswa menunjukan peningkatan. 
Sebelum diberi pembelajaran, hasil belajar siswa menunjukkan dari 35 orang siswa 
rata-rata kelas adalah 68. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) adalah 30 siswa. 
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Sesudah dilakukan pembelajaran pemikat nilai rata-rata 35 siswa adalah 79. Siswa 
yang nilainya di atas KKM (65) adalah 33 siswa.  

Pada siklus II hasil belajar siswa kelas V sebelum diberi pembelajaran 
pemikat nilai rata-rata 35 siswa adalah 71. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) 
adalah 34 siswa. Sesudah dilakukan pembelajaran pemikat, rata-rata 35 siswa 
menjadi 85. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) adalah 35 siswa. 

Simpulan dari penelitian ini adalah dengan mengunakan model Pembelajaran 
Efektif Menyenangkan Kreatif Aktif dan Tuntas (PEMIKAT) terdapat peningkatan 
ketuntasan belajar. Saran penulis kepada para guru adalah sebagai berikut: dalam 
rangka meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai wahana untuk mencapai hasil 
belajar yang optimal pada dasarnya seorang guru harus secara terus-menerus 
melakukan tindakan melalui proses penelitian agar dapat mengelola proses 
pembelajaran yang komulatif, partisipatif, dan demokratis sehingga dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengkondisikan proses pembelajaran yang 
kondusif.  

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 

          Halaman  

HALAMAN PERSETUJUAN  ..............................................................................  i 

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................  iii 

MOTTO & PERSEMBAHAN  ..............................................................................  iv 

PRAKATA...............................................................................................................  v 

SARI .........................................................................................................................  vii 

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

BAB I. PENDAHULUAN  .....................................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................  1 

B. Identifikasi Masalah .............................................................................  3 

C. Pembatasan Masalah ............................................................................  4 

D. Perumusan Masalah ..............................................................................  4 

E. Tujuan Penelitian ..................................................................................  5 

F. Manfaat Penelitian ................................................................................  5 

BAB II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS ................................................  6 

A. Landasan Teori .....................................................................................  6 

1.  Pengertian Belajar ...........................................................................  6 

2.  Pembelajaran PKn ...........................................................................  8 

                  3. Pembelajaran PEMIKAT .................................................................  9 



 

xii 
 

B. Hipotesis ................................................................................................ 32 

BAB 111. METODE PENELITIAN .....................................................................  33 

A. Jenis Penelitian .....................................................................................  34 

B. Lokasi Penelitian ..................................................................................  34 

C. Subjek Penelitian ..................................................................................  34 

D. Desain Penelitian ..................................................................................  34 

E. Tehnik Pengumpulan Data  .................................................................. .35 

F. Tehnik Analisis Data ............................................................................  36 

G. Indikator Keberhasilan Penelitian .......................................................  39 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ....................................  40 

A. Hasil Penelitian .....................................................................................  40 

1. Siklus I Pertemuan I .......................................................................  40 

2. Siklus I Pertemuan II ......................................................................  47 

3. Siklus II ...........................................................................................  53 

B. Pembahasan ...........................................................................................  60 

BAB V. PENUTUP .................................................................................................  63 

A. Simpulan ............................................................................................... 63 

B. Saran ...................................................................................................... 64 

DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................................ 66 

LAMPIRAN ............................................................................................................ 67 

 

 



 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Nama Siswa Kelas V  ................................................................. 85  

Lampiran 2.Daftar Nilai UAS Kelas V Semester I  ................................................. 86 

Lampiran 3. Soal Siklus I, II dan III ......................................................................... 88 

Lampiran 4. Kunci Jawaban Soal-Soal Siklus I, II dan III ...................................... 89 

Lampiran 5. Nilai Prestasi Siswa Kelas V Mata Pelajaran PKn ............................. 90 

Lampiran 6. Presensi Siswa Kelas V ........................................................................ 92 

Lampiran 12.  RPP ..................................................................................................... 94 

Lampiran 14. Surat Permohonan Izin Penelitian ...................................................... 96 

 

                                                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah suatu proses yang rumit karena tidak sekedar menyerap 

informasi dari guru tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang harus 

dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Salah satu kegiatan 

pembelajaran yang menekankan berbagai kegiatan dan tindakan yaitu menggunakan 

metode tertentu dalam pembelajaran tersebut. Metode dalam pembelajaran 

merupakan cara yang digunakan guru, yang dalam menjalankan fungsinya merupakan 

alat untuk mencapai tujuan pembelajaran (Jasin, 1996:24). 

Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang saling 

berkaitan satu sama lainnya. Peran guru dalam mengajar sangat penting. Interaksi 

antara guru dengan siswa pada saat proses belajar mengajar memegang peranan 

penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan kegagalan guru 

dalam menyampaikan suatu pokok bahasan disebabkan pada saat proses belajar 

mengajar guru kurang membangkitkan perhatian dan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran.  

PKn merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting 

dalam pendidikan. Sebagai bukti adalah pelajaran PKn diberikan kepada semua 

jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Banyak siswa 

beranggapan bahwa mata pelajaran PKn sangat membosankan dan ada juga yang 



2 
 

 

menganggap pelajaran PKn itu sulit, padahal membosankan sulit atau 

tidaknya pelajaran itu tergantung pada siswa sendiri siap atau tidak mereka menerima 

pelajaran. Oleh sebab itu hal yang terpenting adalah bagaimana cara guru 

meyakinkan siswa bahwa pelajaran tidak sesulit seperti yang mereka bayangkan, dan 

agar pembelajaran tidak membosankan seorang guru harus pandai-pandai 

menciptakan suasana yang menyenangkan. Rasa ketidak-senangan tersebut harus 

dihilangkan karena dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar PKn. 

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran PKn dapat diukur 

dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Keberhasilan 

itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi serta prestasi belajar 

siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan materi serta prestasi belajar maka 

semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Namun dalam kenyataannya 

prestasi belajar PKn yang dicapai siswa masih rendah. 

Rendahnya prestasi belajar mata pelajaran PKn kelas V di SDN 6 Purwodadi  

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan penulis berpedoman pada nilai rata-rata 

mata pelajaran PKn pada ulangan semester I tahun pelajaran 2009-2010. Dari 35 

siswa, 11 siswa mendapatkan nilai 75, 19 siswa mendapatkan nilai 60, 5 siswa 

mendapatka nilai 50. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pembelajaran PKn 

belum dilaksanakan secara maksimal.  

Gambaran permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran PKn 

perlu diperbaiki guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Mengingat pentingnya 

PKn maka diperlukan pembenahan proses pembelajaran yang dilakukan guru yaitu 
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dengan menggunakan suatu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep PKn. Salah satu cara untuk mengatasi 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran PEMIKAT (Pembelajaran Efektif 

Menyenangkan Inovatif Kreatif Aktif dan Tuntas). 

Selain hal tersebut, media pembelajaran dalam mengajar memegang peranan 

penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. 

Setiap proses belajar mengajar ditandai dengan beberapa unsur antara lain tujuan, 

bahan, metode dan alat serta evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan unsur yang 

tidak bisa dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara atau teknik untuk 

mengantarkan bahan pelajaran agar sampai kepada tujuan. Dalam pencapaian tujuan 

tersebut, media pembelajaran memegang peranan yang sangat penting sebab dengan 

adanya media pembelajaran ini bahan pelajaran dapat dengan mudah dipahami oleh 

siswa. 

Berdasarkan uraian di atas tentang permasalahan dalam pembelajaran PKn, 

penulis menyimpulkan bahwa penerapan model PEMIKAT (Pembelajaran Efektif 

Menyenangkan Inovatif Kreatif Aktif dan Tuntas) merupakan salah satu upaya 

meningkatkan prestasi belajar PKn. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat 

diidentifikasikan masalah yang timbul yaitu sebagai berikut. 

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa. 
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2. Masih rendahnya tingkat partisipasi aktif siswa. 

3. Masih rendahnya daya kreativitas siswa. 

4. Ada kemungkinan metode mengajar guru kurang tepat. 

5. Masih kurangnya sosialisasi tentang pembelajaran PKn dengan memanfaatkan 

media pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisisen, terarah dan dapat dikaji maka perlu 

pembatasan masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model PEMIKAT. 

2. Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menghargai keputusan 

bersama. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

tersebut di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

apakah melalui model Pembelajaran Efektif Menyenangkan Inovatif Kreatif Aktif 

dan Tuntas (PEMIKAT) dapat meningkatkan  prestasi belajar siswa kelas V SDN 6 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2009/2010. 
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E. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses 

pembelajaran PKn dengan dengan menggunakan model PEMIKAT, dan secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi dalam mengikuti proses 

pembelajaran PKn di kelas. 

2. Mengetahui tindakan apa yang dilakukan guru sebagai upaya untuk   

meningkatkan prestasi siswa. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan model 

PEMIKAT. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru 

a. Membantu guru dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pada 

saat proses belajar mengajar. 

b. Menanamkan kreativitas dalam usaha pembenahan pembelajaran. 

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn. 

b. Siswa lebih termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

c. Siswa mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan tingkat 

keberhasilan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

 

A. Landasan Teori  

1. Pengertian Belajar  

Belajar adalah proses perubahan dari belum mampu kearah sudah mampu dan 

perubahan itu terjadi selama jangka waktu tertentu (Winkel, 1987:34). Menurut 

Gagne dalam buku The Condition of Learning belajar terjadi apabila suatu situasi 

bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga 

perbuatannya atau performancenya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi 

itu kewaktu sesudah ia mengalami situasi tadi.  

 Menurut William Burton (Hamalik, 200:31) Beberapa elemen penting yang 
menjadi ciri-ciri pengertian belajar, adalah: 
a. Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui (under 

going). 
b. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran yang 

terpusat pada suatu tujuan tertentu.  
c. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan murid. 
d. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid sendiri yang 

mendorong motivasi yang kontinu.  
e. Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan lingkungan. 
f. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh perbedaan-

perbedaan individual di kalangan murid-murid.  
g. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-pengalaman dan 

hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan murid. 
h. Proses belajar yang terbaik apabila murid menguasai status dan kemajuan. 
i. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. 
j. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat  

didiskusikan secara terpisah. 
k. Proses belajar berlangsung secara efektif dibawah bimbingan yang merangsang 

dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan.  
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l. Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 
sikap-sikap, apresiasi, abilitas dan keterampilan.  

m. Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada 
kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya.  

n. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-pengalaman 
yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang baik. 

o. Hasil-hasil belajar itu lambat laun semakin dipersatukan menjadi kepribadian 
dengan kecepatan yang berbeda-beda.  

p. Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan berubah-ubah 
(adabtable), jadi tidak sederhana  dan statis.  

 
Menurut Purwanto dalam bukunya Psikologi Pendidikan (1992:82) ada beberapa 

elemen penting yang dicirikan pengertian tentang belajar, yaitu bahwa:  
a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku.  
b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman.  
c. Untuk dapat disebut  belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap.  
d. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu 
masalah, keterampilan, kecakapan, kebiasaaan, ataupun sikap. 

 

Dalam kegiatan pembelajaran, belajar dan mengajar keduanya saling terkait. 

Kegiatan mengajar merupakan suatu kegiatan yang mengatur terciptanya suatu 

lingkungan belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar 

merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Pembelajaran merupakan usaha 

sadar guru untuk membantu siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan.  

Seseorang yang belajar pasti ada sumbernya. Menurut paparan yang 

dikemukakan oleh Association of Education and Communication Technology 

(AECT) dalam Asep Herry Hernawan, sumber belajar dapat diartikan sebagai semua 

sumber baik berupa data, orang maupun wujud tertentu yang dapat digunakan siswa 

dalam kegiatan belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga 



 

 
 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Sumber belajar dapat 

dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu pesan (message), orang (people), bahan 

(material), alat dan peralatan (tools and equipment), teknik (technique), dan 

lingkungan (setting)  

2. Pembelajaran PKn  

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai 

wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar 

pada bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat dan mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Depdiknas, 

2001:32)  

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik 
memiliki kemampuan sebagai berikut: 
1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 
2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. 
3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-
bangsa lainnya. 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 
atau tidak langsung dengan memanfattkan teknologi informasi dan komunikasi 
(Depdiknas, 2001:33). 
 

Berdasarkan pengertian dan tujuan PKn yang telah dikemukakan inilah, maka 

PKn perlu diberikan kepada siswa pada setiap jenjang pendidikan.  

 



 

 
 

3. Model Pembelajaran PEMIKAT (Pembelajaran Efektif Menyenangkan Inovatif Kreatif 

Aktif dan Tuntas)  

a. Pengertian PEMIKAT 

Pemikat adalah model pembelajaran mandiri yang dikembangkan di Sekolah 

Dasar sebagai salah satu upaya untuk menjawab persoalan rendahnya mutu 

pendidikan, khususnya pendidikan dasar (Depdiknas, 2001:2). Selain itu model 

PEMIKAT merupakan alternatif pembelajaran bermutu yang dikembangkan di 

Sekolah Dasar untuk mensukseskan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS). 

Penulis mencoba untuk mengembangkan model PEMIKAT di SDN Purwodadi 

6 melalui model pembelajaran yang berkaitan dengan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam konsep MPMBS esensinya adalah otonomi 

sekolah dari pengambilan keputusan secara partisipatif. Konsep ini membawa 

konsekuensi bahwa pelaksanaan MPMBS sepantasnya menggunakan pendekatan 

indiografik, yaitu memperbolehkan adanya cara melaksanakan MPMBS yang 

cenderung seragam untuk semua sekolah. Oleh karena itu, dalam arti yang 

sebenarnya tidak ada suatu resep pelaksanaan MPMBS yang sama untuk 

diberlakukan ke semua sekolah. 

Konsep teoritis model PEMIKAT adalah sebagai berikut:  

1) Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses belajar dan mengajar. Belajar merupakan 

perubahan tingkah laku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Proses 



 

 
 

pembelajaran bermutu  merupakan kegiatan belajar yang berorientasi pada keaktifan 

dan kemandirian siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran mandiri yang efektif, 

menyenangkan, inovatif, kreatif, aktif dan tuntas bernama PEMIKAT (Depdiknas, 

2001:2). 

a) Komponen Pembelajaran 

Guru merupakan komponen terpenting dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran dibutuhkan seorang guru yang 

profesional. Guru yang profesional adalah seorang yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional, yang mampu dan setia 

mengembangkan profesinya, menjadi anggota profesi pendidikan, memegang 

teguh kode etik profesinya, ikut serta didalam mengkomunikasikan usaha 

pengembangan profesi dan bekerja sama dengan profesi lain. 

Siswa mempunyai keragaman dalam hal kecakapan maupun 

kepribadian. Kecakapan yang dimiliki masing-masing siswa itu memiliki 

kecakapan profesional yang memungkinkan untuk dikembangkan, seperti 

bakat dan kecerdasan yang diperoleh dari belajar (Muhamad Ali, 1992:6). 

Dalam pencapaian belajar siswa memberikan peranan penting, kita tidak bisa 

menganggap siswa sebagai suatu bejana yang harus diiisi oleh oleh guru 

dengan bahan pelajaran tetapi kita harus menganggap anak sebagai manusia 

penuh dan dihormati penuh sebagai menghormati orang lain. Itu artinya kita 

tidak bisa menekan siswa untuk mempelajari sesuatu, sementara siswa tidak 

tahu apa manfaat dan apa faedahnya. Belajar akan lebih efektif apabila anak 



 

 
 

itu sendiri turut aktif merumuskan dan memecahkan masalah. Bahkan akan 

lebih efektif lagi apabila bahan pelajaran yang disampaikan sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Pernyataan-pernyataan tersebut mengisyaratkan bahan 

dalam proses belajar mengajar agar dapat dicapai hasil belajar yang maksimal 

guru harus mengenal dan memahami siswa.  

b) Strategi Pembelajaran  

Strategi pelaksanaan pembelajaran PKn adalah suatu cara agar siswa 

mampu menerima mata pelajaran yang disampaikan oleh guru secara efesien 

dan efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai akan terwujud (Depdiknas, 

2001:21). Hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dan 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar strategi pembelajaran, pendekatan 

metode pembelajaran, sarana dan sumber pelaksanaan pembelajaran. Oleh 

sebab itu guru perlu memahami prinsip-prinsip penggunaan strategi 

pembelajaran. Sejumlah prinsip dijelaskan di bawah ini:  

(1)Berorientasi pada tujuan 
Dalam sistem pembelajaran tujuan merupakan komponen yang 

utama. Segala aktifitas guru dan siswa, mestilah diupayakan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting, sebab 
proses pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Oleh karenanya 
keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari 
keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran.  

(2) Aktivitas 
Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar 

adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan 
kompetensi yang dicapai. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus 
dapat mendorong aktifitas siswa. Aktifitas tidak dimaksudkan terbatas 
pada aktifitas fisik, akan tetapi pada meliputi aktifitas yang bersifat 
psikis seperti aktifitas mental. Guru sering lupa dengan hal ini, banyak 



 

 
 

guru yang terkecoh oleh sikap siswa yang pura-pura aktif padahal 
sebenarnya tidak. 

(3) Individualitas  
Pembelajaran adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. 

Walaupun kita mengajar pada sekelompok siswa, namun pada 
hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap 
siswa. Sama seperti seorang dokter. Dikatakan seorang dokter yang 
jitu dan profesional manakala ia menangani 50 pasien, seluruhnya 
sembuh. Dan dikatakan dokter yang tidak baik manakala ia menangani 
50 orang pasien, 49 sakitnya bertambah parah atau malah mati. 
Demikian juga halnya dengan guru. Dikatakan guru yang baik dan 
profesional manakala ia menangani 50 orang siswa, seluruhnya 
berhasil menguasai kompetensi sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai. Dan sebaliknya, dikatakan guru tidak baik atau tidak berhasil 
manakala ia menangani 50 orang siswa, 49 tidak berhasil mencapai 
tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dilihat dari segi jumlah siswa 
sebaiknya standar keberhasilan seorang guru ditentukan setinggi-
tingginya. Semakin tinggi standar keberhasilan ditentukan, maka 
semakin berkualitas proses pembelajaran. 

(4) Integritas 
Proses pembelajaran harus dipandang sebagai usaha 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Pembelajaran 
bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi 
juga meliputi pengembangan aspek afektif dan aspek psikomotorik. 
Oleh karena itu strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan 
seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegrasi. Penggunaan 
metode diskusi, contohnya guru harus dapat merancang strategi 
pelaksanaan diskusi tidak hanya terbatas pada pengembangan aspek 
intelektual saja, akan tetapi harus mendorong siswa agar mereka dapat 
berkembang secara keseluruhan, misalkan mendorong agar siswa 
dapat menghargai pendapat orang lain, mendorong siswa agar berani 
mengeluarkan gagasan atau ide-ide yang orisinil, mendorong siswa 
untuk bersikap jujur, tenggang rasa, dan lain sebagainya (Sanjaya, 
2005:102). 

 
2) Efektif 

Efektif sering diistilahkan dengan tepat guna, tepat sasaran, atau kegiatan itu 

benar-benar mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektifitas adalah suatu 

proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan siswa lebih jauh 



 

 
 

dari kemampuan awal pada waktu siswa akan mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. Pembelajaran efektif menekankan pada pemberdayaan peserta didik 

bagaimana siswa mampu belajar cara belajar (Depdiknas, 2001:3). Oleh karena 

itu menetapkan definisi efektifitas yang disetujui semua orang bukanlah sesuatu 

yang sederhana. Jika kita mengatakan “efektifitas” adalah dalam praktek, apa saja 

yang dilakukan guru untuk membuat murid belajar, dan dalam hal ini guru tidak 

perlu menggunakan intimidasi, penggunaan hukuman badan atau bentuk lain yang 

biasanya tidak disukai kebanyakan orang. Barang kali lebih mudah apabila 

mencari definisi dengan cara menjelaskan beberapa karakteristik pembelajaran 

efektif yang pada tingkat tertentu dapat disetujui bersama, walaupun bukan 

kesepakatan universal. 

Karakteristik pertama, adalah bahwa pembelajaran efektif memudahkan murid 

belajar, sesuatu yang bermanfaat. Seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep dan 

bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau sesuatu hasil belajar yang 

diinginkan. Pengertian mengenai sesuatu bermanfaat memadukan isi dan nilai 

sekaligus dalam pembelajaran. Keterampilan bukan konsep yang berdimensi 

tunggal atau unidimensional. Mengajar seseorang untuk mencuri boleh jadi 

menurut pengertian tertentu dilakukan dengan kemahiran yang tinggi, tetapi itu 

akan mengundang celaan bukan pujian. Ciri kedua, pembelajaran efektif adalah 

bahwa keterampilan tersebut diakui oleh mereka yang berkompeten menilai, 

seperti guru-guru, pelatih guru-guru, pengawas, tutor dan pemandu mata pelajaran 

atau murid-murid sendiri (Roestiyah, 1986:12). 



 

 
 

Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik masing-masing, karena itu 

agar pembelajaran berjalan efektif guru perlu dibekali keterampilan untuk: (1) 

merencanakan pengajaran, (2) Memulai pelajaran, (3) mengelola KBM, (4) 

mengorganisasi waktu, siswa dan fasilitas belajar, (5) mengadakan evaluasi, (6) 

mengakhiri pelajaran. 

Merencanakan pengajaran, mengapa pengajaran harus direncanakan? 

Pengajaran harus direncanakan untuk mempermudah proses belajar mengajar agar 

menjadi lebih bermakna. Guru harus mempertimbangkan, dari pelajaran yang 

diberikan kepada siswa seberapa banyak masih diingat, seberapa jauh dapat 

diamalkan atau digunakan siswa dalam situasi yang berbeda setelah seminggu, 

sebulan dan sebagainya. Pertimbangan ini sangat penting karena pengajaran dapat 

dikatakan berhasil bila hasilnya tahan lama dan siswa dapat menggunakannya 

selama hidupnya. Juga harus disadari oleh para guru bahwa tujuan pengajaran 

adalah untuk membentuk kepribadian peserta didik dengan cara membekalinya 

melalui seperangkat materi pelajaran (Semiawan, 1987:35). 

Dalam merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar hal-hal yang 

perlu diperhatikan adalah: merumuskan PTK, menentukan metode, menentukan 

langkah-langkah mengajar, menentukan cara-cara memotivasi murid. Memulai 

pelajaran, kegiatan ini merupakan awal tatap muka antara guru dan siswa. 

Misalnya memberi petunjuk, pengarahan dan apersepsi yang divariasikan dalam 

berbagai bentuk tanpa menyita banyak waktu untuk kegiatan pokok. Kegiatan ini 



 

 
 

hendaknya menarik minat siswa untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan materi 

yang akan dibahas.  

Mengelola kegiatan belajar mengajar, langkah kegiatan belajar tahap ini 

hendaknya mencerminkan kadar Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang optimal. 

Pola belajar yang logis dan kritis hendaknya dikembangkan dengan 

mengembangkan berbagai jenjang kemampuan siswa dalam mencari, 

mengumpulkan, memproses, dan menyimpulkan perolehan sehingga menjadi 

hasil belajar yang kuat dan melekat. Perilaku guru dalam KBM hendaknya 

mampu larut dalam kegiatan belajar siswa. Guru mampu menembus seluruh 

individu, kelompok yang menggambarkan bantuan dan pelayanan belajar siswa. 

Guru harus mampu menyampaikan bahan, memberi contoh, menggunakan 

alat/media pengajaran memberi kesempatan pada siswa untuk aktif.  

Mengorganisasi waktu, siswa dan fasilitas belajar, waktu yang tersedia dapat 

dirasakan lama dan menjadi sumber tekanan bagi anak jika diisi dengan kegiatan 

yang kurang menggairahkan siswa untuk belajar, sekaligus dapat memberikan 

hasil belajar yang tidak produktif.  

Pengaturan ruang belajar, dalam tata ruang belajar, guru dituntut menyediakan 

kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Penyusunan 

dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan anak untuk berkelompok 

dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu siswa belajar dan 

kerasan belajar di ruang tersebut. Hal-hal berikut ini adalah yang perlu 

diperhatikan dalam mengatur ruang belajar, ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta 



 

 
 

ukuran bangku dan meja siswa, jumlah siswa dalam kelas, komposisi dalam 

kelompok (seperti siswa pandai dengan siswa kurang pandai, pria dan wanita). 

Evaluasi, evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik lisan, tulisan 

maupun perbuatan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Penilaian 

hendaknya meliputi penilaian proses belajar yang sedang berlangsung, penilaian 

hasil belajar dapat berupa konsep yang telah dikuasai, sikap dan nilai yang 

berkembang pada diri siswa, serta keterampilan proses yang telah terbina.  

Mengakhiri pelajaran, menyimpulkan pelajaran, setelah proses pembelajaran 

berakhir, guru hendaknya membuat kesimpulan materi pelajaran, memberikan 

tindak lanjut diantaranya umpan balik dari guru. Maksudnya adalah keterangan, 

pendapat, atau tanggapan tentang hasil belajar yang dicapai. Kegiatan ini tidak 

hanya dilakukan pada akhir pelajaran saja tetapi juga selama proses belajar 

mengajar berlangsung. Hal ini dimaksudkan pula untuk memberikan gambaran 

kepada guru tentang daya serap siswa terhadap pelajaran yang telah diterimanya, 

tentu saja dengan persyaratan tertentu, misalnya harus jelas dan rinci, bervariasi, 

diberikan dengan penuh perhatian, serta diberikan secara terus menerus. 

Kemudian pendalaman pengayaan, dan perbaikan. Pendalaman dapat dilakukan 

baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini untuk mengukur sejauh mana siswa 

menyerap materi yang dipelajarinya. Apabila pendalaman materi telah dianggap 

memadai, siwa diberi pengayaan. Pengayaan dapat pula diberikan dalam bentuk 

pemberian tugas diluar jam pelajaran. Sehingga pembelajaran yang berlangsung 

dapat berjalan efektif.   



 

 
 

3) Menyenangkan 

Prinsip pembelajaran menyenangkan adalah proses pembelajaran yang 
menarik dengan segala nuansanya dan berfokus pada hubungan dinamis antara 
guru, siswa, dan lingkungannya yang memberi landasan dan kerangka untuk 
belajar. Prinsip belajar menyenangkan adalah segalanya berbicara, segalanya 
bertujuan, pengalaman sebelum memberi nama, akui setiap usaha, dan jika layak 
dipelajari maka layak pula dirayakan (Depdiknas, 2001:4). 

 
Pembelajaran yang menyenangkan diharapkan guru dapat menciptakan 

suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tertib, optimisme dan 

harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, kesehatan sekolah, serta 

kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik merupakan iklim yang dapat 

membangkitkan nafsu, gairah dan semangat belajar. Iklim belajar yang kondusif 

merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat memberikan daya 

tarik tersendiri bagi proses belajar, sebaliknya iklim belajar yang tidak 

menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan.  

Iklim belajar yang kondusif harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar 

yang menyenangkan, sarana, laboratorium, pengaturan lingkungan, penampilan 

dan sikap guru, hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan guru dan 

diantara para peserta didik itu sendiri, serta penataan organisasi dan bahan 

pembelajaran yang tepat, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta 

didik. Iklim belajar menyenangkan dan membangkitkan semangat dan 

menumbuhkan aktifitas serta kreatifitas peserta didik.  

Iklim belajar yang kondusif antara lain dapat  dikembangkan melalui berbagai  
layanan dan kegiatan sebagai berikut:  
a) Menyediakan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang cepat 

dalam melakukan tugas pembelajaran. Pilihan dan pelayanan individual bagi 



 

 
 

peserta didik terutama bagi mereka yang lambat belajar akan membangkitkan 
nafsu dan semangat belajar, sehingga membuat mereka betah belajar 
disekolah.  

b) Memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang 
berprestasi, atau berprestasi rendah. Dalam sistem pembelajaran klasikal, 
sebagian peserta didik akan sulit untuk mengikuti pembelajaran secara 
optimal, dan menuntut peran ekstra guru untuk memberikan pembelajaran 
remedial.  

c) Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman 
bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Termasuk 
dalam hal ini, adalah penyediaan bahan pembelajaran yang menarik dan 
menantang bagi peserta didik, serta pengelolaan kelas yang tepat, efektif dan 
efesien. 

d)  Menciptakan kerja sama saling menghargai, baik antar peserta didik maupun 
antara peserta didik dengan guru dan pengelola pembelajaran lain. Hal ini 
mengandung implikasi bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk mengemukakan pandangannya tanpa ada rasa takut 
mendapatkan sangsi atau dipermalukan.  

e) Melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. 
Dalam hal ini guru harus memposisikan diri sebagai pembimbing dan manusia 
sumber. Sekali-kali, cobalah untuk melibatkan peserta didik dalam proses 
perencanaan pembelajaran, agar mereka merasa bertanggung jawab terhadap 
pembelajaran yang dilaksanakan.  

f) Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama 
antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai 
fasilitator, dan sebagai sumber belajar.  

g) Mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan 
pada evaluasi diri sendiri (self evaluation). Dalam hal ini, guru sebagai 
fasilitator harus mampu membantu peserta didik untuk menilai bagaimana 
memperoleh kemajuan dalam proses belajar yang dilaluinya (Mulyasa, 
2006:155). 

 
Diharapkan akan tercipta iklim belajar dan pembelajaran yang nyaman, aman, 

tenang dan menyenangkan (joyfull teaching and learning), yang mampu 

menumbuhkan semangat, dan gairah belajar peserta didik, sehingga dapat 

mengembangkan dirinya secara optimal. 

 

  



 

 
 

4) Inovatif 

Inovatif sering diterjemahkan dengan kata pembaharuan, berkembang, dan 

tidak statis serta tidak terjadi stagnasi. 

Ciri pembelajaran inovatif adalah: 
a) Menyajikan materi yang baru atau tidak basi. 
b) Pola pembelajaran mengikuti perkembangan jaman. 
c) Pola pembelajaran bernuansa baru dan menarik. 
d) Menganut pola antisipatif dan responsif. 
e) Pengajaran selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman, kemajuan 

IPTEK. 
f) Menggunakan media dan alat yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa  

(Depdiknas 2001:5). 
 

Berdasarkan teori motivasi, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan untuk 

meningkatkan motivasi peserta didik, sehingga menimbulkan pikiran yang 

inovatif, diantaranya:  

a) Peserta didik akan lebih giat apabila kompetensi dasar yang dipelajari 
menarik, dan berguna bagi dirinya. 

b) Kompetensi dasar harus disusun dengan jelas dan diinformasikannnya 
kepada peserta didik sehingga mereka mengetahuinya dengan jelas. Peserta 
didik juga dapat dilibatkan dalam penyusunan indikator kompetensi. 

c) Peserta didik harus selalu diberitahu tentang hasil belajar dan pembentukan 
kompetensi pada dirinya. 

d) Pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-
waktu hukuman juga diperlukan. 

e) Manfaatkan sikap-sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu peserta didik.  
f) Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individu peserta didik, misalnya 

perbedaan kemampuan, latar belakang dan sikap terhadap sekolah atau 
subyek tertentu.  

g) Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan jalan 
memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman, menunjukan 
bahwa guru memperhatikan mereka, mengatur pengalaman belajar 
sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik pernah memperoleh kepuasan 
dan penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar kearah 
keberhasilan, sehingga mencapai prestasi dan mempunyai kepercayaan diri 
(Mulyasa, 2006:267). 

 



 

 
 

5) Kreatif 

Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang bervariasi, baik pendekatan, 

metode, pola, maupun alat pembelajaran. Pembelajaran ini diharapkan 

menghasilkan output yang memiliki sikap berani berpendapat, akrab, berani 

berpartisipatif, kreatif, ingin tahu, rasa bebas dan lapang dada dalam berkreasi 

(Depdiknas, 2001:6). 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Dalam pembelajaran, guru berhadapan 

dengan sejumlah peserta didik dengan berbagai macam latar belakang, sikap, dan 

potensi, yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap kebiasaannya dalam 

mengikuti pembelajaran. Misalnya masih banyak peserta didik kurang bernafsu 

untuk belajar dan membolos  terutama pada mata pelajaran, dan guru yang 

menurut mereka sulit atau menyulitkan. Untuk kepentingan tersebut guru dituntut 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Karena motivasi merupakan salah 

satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Peserta didik yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi akan belajar dengan sungguh-sungguh.  

Untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik, setiap guru sebaiknya 

memiliki rasa ingin tahu, mengapa dan bagaimana anak belajar dan menyesuaikan 

dirinya dengan kondisi-kondisi belajar dalam lingkungannya. Guru juga 

sebaiknya mampu untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan. 



 

 
 

Dalam pembelajaran yang kreatif guru harus mempunyai karakter yang 

fleksibilitas kognitif. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan 

keterbukaan berperilaku dan beradaptasi. Selain itu juga memiliki resistansi (daya 

tahan) ketertutupan ramah cipta yang prematur dalam pengamatan  dan 

pengenalan. Seorang guru yang fleksibel selalu berpikir penuh dengan 

pertimbangan akal sehat yang dipusatkan pada pengambilan keputusan untuk 

mempercayai atau mengingkari sesuatu dan melakukan atau menghindari sesuatu.  

Ada tiga dimensi dalam belajar mengajar yang kreatif, yakni:  

a) Dimensi bagi guru  

i. Karakteristik pribadi guru menunjukan keterbukaan dalam 

perencanaan kegiatan belajar mengajar, menjadikan materi 

pelajaran berguna bagi kehidupan nyata siswa, dapat menggunakan 

humor secara proporsional dalam menciptakan suasana belajar 

mengajar yang menarik. 

ii. Sikap kognitif guru terhadap siswa, misalnya menunjukan perilaku 

demokratis dan tenggang rasa terhadap semua siswa, memandang 

siswa sebagai partner dalam proses belajar-mengajar, memiliki 

siswa berdasarkan faktor-faktor yang memadai. 

iii. Sikap kognitif guru terhadap materi pelajaran dan metode mengajar 

misalnya menyusun dan menyajikan materi yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa, menggunakan macam-macam metode yang 

relevan secara kreatif sesuai dengan materi, luwes dalam 



 

 
 

melaksanakan rencana dan selalu berusaha mencari pengajaran 

yang efektif.  

b) Dimensi siswa 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pada pendidikan pada jalur, 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu (UUSPN Nomor 2, 1989:1). 

Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya 

sesuai dengan bakat, bakat-minat dan kemampuan masing-masing 

(UUSPN Nomor 2, 1989:1). 

Aktifitas siswa sangat diperlukan dalam belajar mengajar sehingga 

siswalah yang sesungguhnya banyak aktif, sebab siswa sebagai subyek yang 

merencanakan dan ia sendiri yang melaksanakan belajar. Aktifitas belajar 

siswa adalah aktifitas jasmaniah dan aktifitas mental (Usman, 1989:16). 

Siswa yang kreatif dituntut untuk dapat menemukan masalah. Apabila 

masalah telah dipahami dengan batasan-batasan yang jelas, selanjutnya siswa 

dapat mengajukan hipotesis atau jawaban sementara sesuai dengan rumusan 

masalah yang diajukan. Hipotesis itulah yang akan menuntun siswa untuk 

melakukan observasi dalam rangka mengumpulkan data. Manakala data telah 

terkumpul selanjutnya siswa dituntun untuk menguji hipotesis sebagai dasar 

dalam merumuskan kesimpulan, sehingga siswa tersebut dapat mengurutkan 

kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya, 



 

 
 

melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam 

struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari 

pengetahuan yang dimilikinya. Bisa terjadi melalui proses refleksi siswa akan 

memperbaharui pengetahuan yang telah dibentuknya, atau menambah 

khazanah pengetahuannya. 

6) Aktif 

Pembelajaran satu arah harus dihindari tetapi dikembangkan 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara keseluruhan baik fisik maupun 

mental dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Dengan demikian 

setiap individu dapat mencapai kemandirian dan mengaktualisasi daya nalar 

dan kreatifitasnya (Depdiknas, 2001:6). 

Kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran aktif antara lain mempelajari 

konsep dengan seksama mengalami dan melakukan sendiri cara mendapatkan 

pengetahuan, merasakan sendiri kegunaan pengetahuan yang bersifat terbuka, 

mengembangkan rasa ingin tahu, disiplin dan kreatif terhadap tugas yang 

diberikan. Belajar dalam kelompok menemukan kemampuan dan sifat teman 

sekelompoknya. Memikirkan, mencoba sendiri dan mengembangkan suatu 

konsep tertentu serta menemukan dan mempelajari kejadian atau gegala yang 

dapat mengembangkan gagasan baru. Menunjukan kemampuan 

mengkomunikasikan cara berfikir yang menghasilkan penemuan  baru dan 

penghayatan nilai-nilai, baik secara lisan, tertulis melalui gambar dan 

penampilan diri. 



 

 
 

Pelaksanaan dari kegiatan ini harus berasaskan, antara lain mampu 

memberikan motivasi kepada siswa, kegiatan belajar dari siswa. Terdapatnya 

jalinan sosial antara siswa dan kodratnya. belajar dan berbuat, pada 

hakekatnya siswa telah memiliki potensi pada dirinya untuk mengembangkan 

dan menemukan jati diri dan pengembangan informasi. Perlu juga disadari 

bahwa kepandaian siswa banyak ditentukan oleh kemampuan dalam 

memecahkan masalah.   

Untuk melihat terwujudnya Cara Belajar Siswa Aktif dalam proses 

belajar mengajar, terdapat beberapa indikator Cara Belajar Siwa Aktif. 

Melalui Cara Belajar Siswa Aktif dapat dilihat dari tingkah laku yang muncul 

dalam suatu proses belajar-mengajar berdasarkan apa yang dirancang guru.  

Indikator tersebut dilihat dari lima segi, yakni:  
1) Dari sudut siswa 

a) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan, dan 
permasalahannya. 

b) Keinginan dan keberanian seta kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar. 

c) Penampilan berbagai usaha atau kekreatifan belajar dalam menjalani 
dan menyelesaikan kegiatan belajar-mengajar sampai mencapai 
keberhasilannya. 

d) Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut diatas tanpa 
tekanan guru pihak lainnya (kemandirian belajar). 

2) Guru  
a) Adanya usaha mendorong, membina gairah belajar dan partisipasi 

siswa secara aktif. 
b) Bahwa peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses belajar  

siswa. 
c) Bahwa guru memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut 

cara dan keadaan masing-masing. 
d) Bahwa guru menggunakan berbagai jenis metode mengajar serta 

pendekatan multimedia. 
 



 

 
 

3) Program 
a) Tujuan Instruksional serta konsep maupun isi pelajaran itu sesuai 

dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan subyek didik. 
b) Program cukup jelas dapat dimengerti siswa dan menantang siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar. 
c) Bahan pelajaran mengandung fakta atau informasi, konsep, prinsip dan 

keterampilan. 
4) Situasi Belajar 

a) Iklim hubungan timbal balik dan erat antara guru dengan siswa siswa 
dengan siswa, guru dengan guru, serta dengan unsur pimpinan 
sekolah. 

b) Gairah serta kegembiraan belajar siswa sehingga siswa memiliki 
motivasi yang kuat serta keleluasaan mengembangkan cara belajar 
masing-masing. 

5) Sarana belajar 
a) Sumber belajar bagi siswa. 
b) Fleksibilitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.  
c) Dukungan dari berbagai jenis media pengajaran. 
d) Kegiatan belajar siswa yang tidak terbatas didalam kelas, tetapi juga 

diluar kelas. 
 

Dengan adanya tanda-tanda diatas, akan lebih mudah bagi guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Setidak-tidaknya memberikan 

rambu-rambu bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif 

(Sudjana, 1989:20). 

7) Tuntas 

Hasil pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat 

menguasai dengan baik hampir seluruh pokok bahasan yang diajarkan, apabila 

disediakan dengan situasi dan kondisi belajar yang sesuai. Sebab pada 

hakekatnya tidak ada anak yang pandai dan bodoh, hanya ada anak yang cepat 

belajar dan lambat belajar. Pembelajaran tuntas dapat dilihat dari individu 



 

 
 

maupun klasikal, ukuran ketuntasan minimal 65% dari materi yang 

disampaikan  (Depdiknas, 2001:7). 

Pembelajaran dikatakan tuntas apabila siswa dalam hasil belajarnya 

dapat mencakup aspek kognitif, afektif dan pskomotorik. Kriteria 

keberhasilan belajar siswa yang hanya menekankan kepada aspek kognitif 

saja, dapat mempengaruhi proses dan kualitas pembelajaran.  

1) Aspek Kognitif 
 Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan intelektual siswa, 
yang meliputi: 
a) Tingkatan menghafal secara verbal mencakup kemampuan menghafal 

tentang materi pembelajaran seperti fakta, konsep, prinsip dan 
prosedur. 

b) Tingkatan pemahaman meliputi kemampuan membandingkan, 
mengidentifikasikan karakteristik, menggenaralisasi, dan 
menyimpulkan. 

c) Tingkatan aplikasi mencakup kemampuan menrapkan rumus, dalil, 
atau prinsip terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan.  

d) Tingkatan analisis meliputi kemampuan mengklasifikasi, 
menggolongkan, merinci, mengurai suatu obyek.  

e) Tingkatan sintesis meliputi kemampuan memadukan berbagai unsur 
atau komponen, menyusun, membentuk bangunan, mengarang, 
melukis, dan lain sebagainya.  

f) Tingkatan evaluasi penilaian, meliputi kemampuan menilai terhadap 
obyek studi menggunakan kriteria tertentu, misalnya menilai 
kesesuaian suatu  bangunan dengan bestek.  

2) Aspek Afektif 
 Aspek afektif berhubungan dengan penilaian terhadap sikap dan minat 
siswa terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Evaluasi dalam 
aspek ini meliputi: 
a) Memberikan respons atau reaksi terhadap nilai-nilai yang dihadapkan 

kepadanya. 
b) Menikmati atau menerima nilai, norma, serta obyek yang mempunyai 

nilai etika dan estetika.  



 

 
 

c) Menilai (valuing) ditinjau dari segi buruk-baik, adil-tidak adil, indah-
tidak indah terhadap obyek studi. 

d) Menerapkan atau mempraktikkan nilai, norma, etika, dan estetika, 
dalam perilaku kehidupan sehari-hari. 

3) Aspek Psikomotor  
Pada aspek ini kompetensi yang harus dicapai meliputi :  

a) Tingkatan penguasaan gerakan awal berisi tentang kemampuan siswa 
dalam menggerakkan sebagai anggota tubuh. 

b) Tingkatan gerakan rutin berisi kemampuan melakukan atau meniru 
gerakan yang melibatkan seluruh anggota badan.  

c) Tingkatan gerakan rutin berisi kemampuan melakukan gerakan secara 
menyeluruh dengan sempurna dan sampai pada tingkatan otomatis 
(Sanjaya, 2005:35-36). 

Sebagaimana sasaran evaluasi yang bukan hanya mengukur aspek 

kognitif siswa akan tetapi sikap dan keterampilan, maka alat evaluasi yang 

dapat digunakan adalah test dan non test. Tes digunakan untuk mengukur 

kemampuan kognitif dan keterampilan, sedangkan non-tes digunakan untuk 

mengukur sikap siswa. Tes bisa berbentuk tes tertulis atau tes lisan dan tes 

perbuatan, sedangkan non tes bisa digunakan dengan melakukan wawancara 

atau skala penilaian. 

Sebagai bentuk kurikulum yang menghendaki ketercapaian 

kompetensi, aspek, alat, dan bentuk penilaian, seperti diatas harus dilakukan 

secara seimbang dengan mengacu kepada dua fungsi evaluasi, yaitu fungsi 

normatif dan fungsi sumatif. Hasil evaluasi formatif digunakan untuk 

memperbaiki kinerja guru, artinya hasil dari tes ini digunakan sebagai umpan 

balik untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Hasil evaluasi sumatif digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa setelah 



 

 
 

melakukan proses pembelajaran. Dengan demikian sesuai dengan fungsinya 

evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan proses dan hasil belajar.  

Kedua fungsi evaluasi ini sangat penting artinya sebagai implikasi dari 

penerapan kurikulum yang berdasarkan komptensi siswanya. Melalui evaluasi 

formatif, guru akan selalu memperbaiki kinerjanya sehingga kualitas proses 

pembelajaran selamanya akan meningkat. Sedangkan melalui evaluasi sumatif 

,guru dapat mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan sehingga dapat ditentukan kedudukan dan prestasi setiap siswa 

dalam  digunakan untuk memperbaiki guru. 

Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebuah program (Muhibin Syah, 

1995:141). Evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi 

yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Evaluasi bisa digunakan untuk menilai hasil pembelajaran para siswa pada 

akhir jenjang pendidikan tertentu seperti, evaluasi pendidikan tahap akhir 

melalui ujian akhir nasional. 

Evaluasi merupakan bagian usaha integral dari usaha pendidikan, 

maka tujuan evaluasi harus searah dengan tujuan pendidikan, evaluasi harus 

memiliki dan berdasarkan kriteria keberhasilan (belajar siswa, mengajar guru, 

dan program pengajaran, evaluasi tes) maka harus dilaksanakan sepanjang 

kegiatan, evaluasi itu bukan tujuan, tetapi suatu alat digunakan untuk menilai 

apakah pengembangan telah berjalan sebagaimana mestinya, serta untuk 



 

 
 

mengetahui apakah tujuan telah tercapai, evaluasi untuk mengetahui apakah 

sistem yang digunakan baik atau tidak. 

Alat evaluasi yang digunakan guru harus benar-benar dapat mengukur 

tujuan yang telah dirumuskan. Kenyataan ini terungkap dari fungsi evaluasi 

yakni menilai apakah suatu tujuan telah dicapai atau belum atau apakah 

prestasi belajar uang dicapai peserta didik telah sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Jika tujuan itu belum tercapai, maka evaluasi akan menetapkan 

perlunya penyajian bahan pengajaran itu diulang atau diperbaiki dalam 

kesempatan yang lain. 

Evaluasi menurut Muhibin Syah dalam bukunya Psikologi Pendidikan 
Suatu Pendekatan Baru (1996:142) bertujuan: 
a) Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai siswa dalam suatu 

kurun waktu tertentu. 
b) Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok 

kelasnya. 
c) Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. 
d) Untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas 

kognitifnya untuk keperluan belajar. 
e) Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode belajar 

mengajar. 
 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa 

evaluasi memerlukan perencanaan yang matang, waktu pelaksanaan harus 

tepat, pengolahan datanya harus dilakukan secara hati-hati, pelaporannya 

harus benar, karena evaluasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran. 

Jika pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan 

diatas, evaluasi akan menjadi sia-sia karena ketercapaian tidak akan tampak. 

Selain itu, fungsi evaluasi untuk menilai tercapai tidaknya prestasi belajar 



 

 
 

anak, alat yang digunakan dalam evaluasi harus benar-benar dapat mengukur 

tujuan yang telah dirumuskan. Apabila tujuan yang telah dirumuskan belum 

tercapai, evaluasi akan diulang atau diperbaiki dalam kesempatan lain. 

Dengan demikian evaluasi bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk 

mencapai tujuan, selain itu karena evaluasi merupakan tes, maka harus 

dilaksanakan sepanjang kegiatan program. Sehingga dapat diperoleh 

ketuntasan belajar siswa dengan presentasi nilai hasil evaluasi yang telah 

ditentukan. 

b. Teknik Penyajian  

Program belajar mandiri adalah Perencanaan yang disusun secara runtut sebagai 

kegiatan pokok dalam PEMIKAT untuk memotivasi dan membelajarkan siswa 

senang belajar dan beprestasi.  

Teknik penyajiannnya adalah sebagai berikut:  
1) Selamat Pagi Indonesia 

Pada masing-masing kelas tersedia kartu nama dan jam serta media 
belajar/karya tulis. Perangkat tersebut disediakan dan disajikan untuk 
diambil oleh siswa yang hadir/masuk sekolah hari ini. 

2) Kuis mandiri  
Sejumlah soal/pertanyaan lisan dan kunci jawabannya yang dibuat oleh guru 
kelas dipersiapkan setiap hari. Soal/pertanyaan itu disajikan secara lisan dan 
individu, sebelum/sampai dengan tanda masuk kelas dibunyikan/penyaji 
kuis mandiri, yakni seorang siswa yang ditugasi oleh guru, atau ketua kelas, 
atau ketua piket, atau secara bergilir rata.  

3) Kit Pembelajaran  
Kit pembelajaran sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kit 
(kotak) yang dimaksudkan adalah tempat untuk penyimpanan perangkat 
kegiatan/alat peraga yang akan dan telah digunakan guru/siswa. Perangkat 
kegiatan kit Pembelajaran adalah buku-buku administrasi kelas, buku-buku, 
administrasi KBM, media belajar/alat pembelajaran. Kit pembelajaran harus 
berfungsi sebagai media kemudahan pelaksanaan PEMIKAT. 
 



 

 
 

4) Lembar Jawab Berkomik 
Pada masing-masing kelas perlu adanya lembar jawab yang beragam 
bentuk/ukuran, untuk kemudahan dan kerapian tata laksana evaluasi hasil 
belajar siswa. Lembar jawab yang diberikan kepada siswa untuk 
mengerjakan soal/tugas, sebagai data jajak pengetahuan 
belajar/keterampilan teknik. 

5) Tangga Prestasi  
Tangga Prestasi  berupa papan/tempat untuk pemajangan data keprestasian 
yang dicapai oleh siswa. Pemikat pretasi belajar yang diperoleh/dicapai oleh 
siswa adalah pendorong minat/semangat untuk meraih peringkat lebih 
tinggi. Tanda penghargaan prestasi dipajang lebih tinggi membuat 
kebanggaan tersendiri. 

6) Dokter spesialis 
Dokter adalah orang yang dapat mengatasi kesembuhan penyakit, dokter 
yang dimaksud ini adalah siswa yang berperan sebagai pemberi resep, 
evaluasi, soal, tugas, anjuran, siapan, ilmu, (siswa berprestasi) untuk teman 
sekelasnya. Dokter spesialis dalam PEMIKAT adalah tutor sebaya. Gelar 
dokter spesialis/tutor sebaya diberikan kepada siswa yang mendapat nilai 
sangat baik atau baik (8,5-10) pada saat dicoba latihan dalam kegiatan 
belajar mengajar. 

7) Game Boxes 
Pada dasarnya segala permainan adalah obat pelepas lelah, karena kegiatan 
dengan bentuk permainan akan dilaksanakan secara serius sekaligus terasa 
mendapat hiburan. Jenis dan bentuk permainan  dibuat/disediakan pada 
media game boxes untuk dapat dimainkan oleh siswa pada waktu kosong 
dan tidak ada pelajaran inti. 

8) Bank soal dan Portofolio 
Bank adalah gudang uang, namun yang dimaksud ini adalah gudang atau 
tempat koleksi soal yang ada kaitannya dengan kegiatan belajar 
mengajar/pendidikan. 

9) Tugasku Tanggung Jawabku 
Media ini agar sesuai dengan tema atau judul slogan diatas, maka perlu dan 
harus tersediakan buku-buku. Lembaran aturan, peralatan kegiatan, yang 
dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas kewajiban siswa. Dengan 
adanya kelengkapan kebutuhan mereka siswa yang mendapat tugas akan 
merasa tidak ada kesulitan  dalam melaksanakan tugas, dan tidak akan 
mengalihkan tugas, dan tidak akan mengalihkan tugas dan tanggung 
jawabnya kepada orang/teman lain. 

10) Bimbingan Belajar 
Bimbingan belajar pada dasarnya adalah cara guru memperbaiki sikap dan 
perbuatan siswa secara klasikal dan atau individual. Kegiatan bimbingan ini 
dilaksanakan disaat akhir kegiatan belajar mengajar/akan pulang guru 
memberikan soal/pertanyaan lisan kepada individu siswa berdasarkan urutan 



 

 
 

awal pada awal pada papan kehadiran (present Board). Siswa yang 
datang/hadir lebih awal, berhak dipanggil/maju untuk menerima bimbingan 
belajar dan berhak pada awal pula (Depdiknas, 2001:22). 

 

B. Hipotesis  

 Hipotesis dari penelitian ini adalah.  

Penerapan model PEMIKAT(Pembelajaran Efektif Menyenangkan Inovatif Kreatif Aktif 

dan Tuntas) dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran PKn siswa kelas V SD 

Negeri 6 Purwodadi tahun pelajaran 2009-2010. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Dalam 

penelitian ini guru dilibatkan sejak proses identifikasi masalah, rencana solusi, 

masalah pelaksanaan tindakan, monitoring, evaluasi, dan penyimpulan hasil. Guru 

sebagai praktisi pembelajaran, peneliti, dan pengamat. 

 

B. Wilayah Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Purwodadi Kecamatan Purwodadi  

Kabupaten Grobogan. 

 

C. Subjek Penelitian  

Subjek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas  V SDN 6 Purwodadi 

tahun pelajaran 2009-2010 sebanyak 35 siswa. 

 

D. Desain Penelitian  

Untuk mencapai target, penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus I dua 

pertemuandan  siklus II satu pertemuan. Setiap siklus  memiliki 4 tahapan yaitu: 

perencanaan, tindakan, pengamatan terhadap jalannya pembelajaran, dan melakukan 

refleksi terhadap pelaksanaannya. 
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Diagram prosedur pelaksanaan penelitian dapat disajikan  sebagai berikut. 

 

Gambar 1.  Siklus Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Penelitian Kelas  

Permasalahan Perencanaan 
Tindakan I 

Pelaksanaan 
Tindakan I 

Pengamatan/ 
Pengumpulan data   I 

Refleksi I 

Permasalahan 
baru hasil 
refleksi 

Perencanaan 
Tindakan II 

Pelaksanaaan 
Tindakan II 

Pengamatan/ 
pengumpulan data  II 

Refleksi II 



 

 
 

E. Tehnik  Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang akan dianalisis digunakan tehnik sebagai berikut.  

1. Observasi  yang digunakan untuk mengukur indikator-indikator keberhasilan 

proses pembelajaran. Bentuknya berupa lembar pengamatan yang secara rinci 

menampilkan aspek-aspek dari proses yang harus diamati. Bertindak sebagai 

observer adalah guru kelas dibantu teman sejawat yang  mengamati jalannya 

proses pembelajaran dari awal sampai akhir. 

2. Tes yang diberikan setelah pelaksanaan siklus terakhir.  

3. Dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pembelajaran.  

 

F. Tehnik Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif, 

artinya data yang diperoleh dalam penelitian dilaporkan apa adanya kemudian 

diambil dan diinterprestasikan secara kualitatif untuk mengambil keputusan dengan 

menggunakan prinsip induktif. Analisis data merupakan proses (usaha) memilih, 

memilah,  membuang  menggolongkan data untuk menjawab pertanyaan pokok 

dalam mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan utuma yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah tercapainya peningkatan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran PKn melalui model PEMIKAT siwa kelas V SD Negeri 6 

Purwodadi, maka aspek utama yang dinilai adalah hasil belajar siswa serta keaktifan 

siswa sehingga penilaian dengan menggunakan tes.   



 

 
 

Pengumpulan data berupa hal di atas lebih tepat jika dianalisis dengan pendekatan 

kualitatif didukung oleh data kuantitatif, berupa tes hasil belajar. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana perubahan prestasi belajar siswa setelah melakukan 

pembelajaran menggunakan model PEMIKAT. 

1. Tahapan Analisis Data 

Penelitian ini menganaunakan pendekatan kualitatif. Tahapan yang 

dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut. 

a. Tahap pengumpulan data. 

Peneliti mencatat mencatat semua data secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi dan angket di lapangan. Data yang diperoleh 

dari pengamatan (observasi) awal dan akhir pembelajaran, kuisioner, catatan 

keaktifan siswa, catatan harian guru, dan dokumentasi atas aktifitas siswa 

selama pembelajaran dengan menggunakan model PEMIKAT. 

b. Reduksi data. 

Data yang telah terkumpul kemudian direduksi, yakni proses memilah 

hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan 

dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.  

 

 



 

 
 

c. Pemaparan data. 

Setelah dilakukan proses pengumpulan data dan reduksi data maka 

selanjutnya dilakukan proses pemaparan data. Pemaparan data adalah 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Setelah dilakukan proses pengumpulan data, reduksi data, dan 

pemaparan data maka selanjutnya dilakukan proses penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh 

kesimpulan yang kokoh. Verifikasi peninjauan ulang catatan lapangan, atau 

peninjauan kembali serta diskusi taman sejawat. Artinya setiap fokus ditarik 

suatu kesimpulan yang  sifatnya sementara, kesimpulan diverifikasikan, 

dilacak ulang kemudian diperbaiki dan dikembangkan selama dan sesudah 

menuju kesimpulan akhir. 

Keempat komponen tersebut  saling terkait dan mempengaruhi satu 

sama lain. Pertama-tama, peneliti melakukan penelitian di kelas dengan 

mengadakan observasi, memberikan angket kepada siswa dan guru, 

memberikan lembar pendapat guru, dan mengambil dokumentasi atas jalannya 

proses pembelajaran yang disebut tahapan pengumpulan data. Setelah semua 

data terkumpul maka diadakan reduksi data kemudian diadakan pemaparan 



 

 
 

data,apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu 

kesimpulan atau verifikasi.    

2. Daya Pembeda 

Data yang berupa catatan pengamatan keaktifan siswa dan suasana 

pembelajaran, dianalisis dengan pendekatan kualitatif melalui tehnik triangulasi data. 

Pertama, dilakukan pengumpulan data yaitu tahap mengumpulkan data-data yang 

didapatkan dari lapangan penelitian,  Kedua  reduksi data, yaitu kegiatan memilih 

data yang berguna dan membuang data yang tidak berguna., ketiga pemaparan data, 

dan keempat verifikasi data atau proses penarikan kesimpulan. Selain itu diikuti 

dengan analisis tes belajar siswa yang diolah dengan pendekatan kuantitatif 

sederhana. 

 

G. Indikator Keberhasilan Penelitian  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.  

1. Semua siswa paham dengan model pembelajaran yang disajikan guru. 

2. Semua siswa paham dengan media pembelajaran yang berupa gambar-gambar 

sebagai langkah awal untuk mendalami materi.  

3. Semua siswa memperhatikan pada saat guru membimbing dan menerangkan 

materi. 

4. Semua siswa mampu menjawab pertanyaan lisan dari guru.  

5. Siswa dapat memberikan contoh yang terkait dengan materi.  

6. Pada saat dibuat kelompok, semua siswa terlihat aktif. 



 

 
 

7. Siswa mewakili kelompoknya berani menyajikan hasil kerja kelompok di 

depan teman-temannya maupun ditulis di papan tulis. 

8. Semua kelompok bekerja dengan harmonis. 

9. Suasan kelas pada saat pembelajaran berlangsung terasa menyenangkan. 

10. Hasil belajar semua siswa skornya di atas KKM.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian   

1. Siklus I (Pertemuan I) 

a. Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Perencanaan Tindakan (Planning) 

a) Menyusun rencana pembelajaran. 

b) Menentukan lokasi dan media pembelajaran sebagai sarana 

implementasi tindakan. 

c) Merancang Lembar Kerja Siswa.  

d) Merancang test formatif. 

2) Tindakan 

a) Guru menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan. 

b) Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa dengan  

menggunakan SPI (Selamat Pagi Indonesia).  

c) Guru mengadakan Pre test untuk mengetahui tingkat prestasi belajar 

siswa sebelum menggunakan  model pemikat. 

d) Dengan menggunakan ceramah bervariasi, guru menjelaskan materi 

pelajaran dengan dilengkapi media pembelajaran baik berupa gambar, 

buku penunjang dan kit pembelajaran. 

e) Siswa mengerjakan tes formatif pada akhir pelajaran.  
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f) Secara individual siswa diberi pekerjaan rumah mengumpulkan 

gambar-gambar sebagai penerapan tugasku tanggung jawabku. 

3) Pengamatan  

 Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan 

beberapa aspek yang diamati adalah sebagai berikut:  

a) Pengamatan terhadap siswa 

i. Kehadiran siswa. 

ii. Perhatian terhadap cara guru menjelaskan materi pelajaran. 

iii. Banyaknya siswa yang bertanya. 

iv. Kerja sama siswa dalam kelompok. 

v. Penggunaan media pembelajaran dalam kerja kelompok. 

b) Pengamatan terhadap guru 

i. Kehadiran guru. 

ii. Penampilan guru di depan kelas. 

iii. Cara menyampaikan materi pelajaran. 

iv. Cara pengelolaan kelas. 

v. Cara penggunaan alat-alat peraga. 

vi. Suara guru dalam menyampaikan pelajaran. 

vii. Cara guru menyampaikan bimbingan kelompok. 

viii. Waktu yang diperlukan guru. 

c) Sarana dan Prasarana 

i. Situasi kelas yang menyenangkan. 



 

 
 

ii. Penataan tempat duduk siswa. 

iii. Buku-buku pelajaran yang menunjang. 

iv. Alat peraga yang diperlukan. 

v. Gambar yang ditempel di dinding harus menunjang proses 

pembelajaran.  

d) Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja 

siswa. Analisis dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun 

kekurangan yang terdapat pada siklus I pertemuan I, kemudian 

mendiskusikan hasil analisis secara kolaborasi untuk perbaikan pada 

pelaksanaan pertemuan atau siklus selanjutnya.  

b. Hasil Siklus I Pertemuan I 

  Pada siklus I Pertemuan I, materi pembelajaran yang disampaikan 

adalah menghargai keputusan bersama dengan menggunakan gambar-gambar 

sebagai media pembelajaran dan model pemikat yang terdiri dari: SPI, Kuis 

Mandiri, Kit Pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya.  

  Pada prinsipnya proses pembelajaran mengarah kepada pendekatan 

keterampilan proses yang sekarang analog dengan pendekatan Contextual 

Theaching and Learning (CTL) yang berbasis kompetensi. Pembelajaran 

disusun untuk merangsang adanya respon belajar siswa. Dalam sistem tersebut, 

peran guru berubah. Guru lebih dianggap sebagai fasilitator dan moderator. 

Guru lebih membantu siswa agar siswa aktif belajar dan menemukan 



 

 
 

pengetahuan mereka. Dalam pengertian ini tugas guru lebih pada merangsang 

siswa belajar, mendukung, memberikan motivasi agar terus belajar. Memantau 

dan mengevaluasi yang ditemukan siswa.  

  Tindakan yang dilakukan pada siklus I Pertemuan I ini berupa 

pelaksanaan dari rencana yang telah disiapkan. Sementara tindakan 

dilaksanakan, dilakukan obsevasi bersama observer terhadap proses yang tejadi 

akibat dari tindakan yang dilakukan. Disamping itu dilakukan pula pencatatan 

data, gagasan kesan-kesan yang muncul dalam penelitian. 

1) Aspek Keadaan Siswa  

Pada saat pelaksanaan siklus I Pertemuan I seluruh siswa masuk 

dan mengikuti pembelajaran. dengan menggunakan instrument I 

memperlihatkan bahwa keaktifan dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran cukup meningkat dibandingkan menggunakan model 

pembelajaan ceramah biasa. Banyak muncul pertanyaan dari siswa, 

Beberapa siswa tampak lebih antusias dalam menerima pelajaran, hal itu 

bisa dilihat dari individu siswa. Lia Khurniawati dan Mohammad Lutfi  

pada saat sebelum menggunakan model pemikat, dia tampak pasif dan 

pendiam dalam menerima pelajaran, namun setelah dilakukan dengan 

menggunakan model pemikat dia tampak lebih aktif dan sering 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa adanya unsur paksaan dari 

pihak guru, selain itu dalam pembelajaran sudah meningkat. Hanya saja, 

secara kuantitas frekuensi pertanyaan masih perlu ditambah agar 



 

 
 

distribusinya merata, prinsip pemindahan giliran pertanyaan dapat sesuai 

porsinya. 

Analisis terhadap aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran menunjukan yang disampaikan oleh guru (peneliti) bahwa 

siswa terlihat antusias dalam pembelajaran yang dilakukan. 

Dengan menggunakan instrument yang telah disiapkan 

sebelumnya memperlihatkan bahwa keaktifan dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran cukup meningkat. Banyak muncul pertanyaan dari siswa 

dalam pembelajaran sudah meningkat, disamping itu guru juga 

memberikan pertanyaan kepada siswa. Kondisi kelas juga terlihat lebih 

kondusif dan siswa cenderung kreatif dalam menjawab setiap pertanyaan 

dari guru. 

Pada saat guru menyampaikan pertanyaan tentang materi 

menghargai keputusan bersama, Veri Setiawan tampak lancar dan berani 

menunjukan sikap yang terampil dalam menjawab pertanyaan. Contoh 

pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana sikap kita terhadap 

keputusan yang telah disepakati bersama, Veri tanpa ditunjuk guru 

dengan lancar menjawab kita harus menghargai dan mentaati hasil 

keputusan bersama. Sehingga dapat disimpulkan melaui model pemikat 

siswa tampak terlihat antusias dan tertarik dalam menerima pelajaran, 



 

 
 

namun ada beberapa siswa tampak kurang aktif, karena siswa terbiasa 

menggunakan model ceramah yang disampaikan guru. 

2) Aspek Keadaan Guru  

Pada aspek  ini merupakan awal tatap muka antara guru dan siswa. 

Guru memberi petunjuk, pengarahan dan apersepsi yang divariasikan 

dalam berbagai bentuk tanpa menyita banyak waktu untuk kegiatan 

pokok guru menanyai, mendengarkan, memperhatikan, menyemangati, 

menemani siswa dalam belajar.  

Secara ringkas fungsi guru sebagai fasilitator dan moderator 

dalam membantu siswa dalam belajar secara konstruktivis dapat 

diringkas dalam tindakan-tindakan berikut: 

a) Sebelum guru mengajar 

Sebelum melakukan pembelajaran tindakan yang dilakukan guru 

adalah mempersiapkan bahan yang mau diajarkan, mempersiapkan 

media yang akan digunakan, menyiapkan pertayaan dan arahan 

untuk merangsang siswa aktif belajar, mengetahui pengetahuan awal 

siswa, serta mempelajari keadaan siswa, mengerti, memahami 

kelemahan dan kelebihan siswa.  

b) Selama proses pembelajaran 

Selama proses pembelajaran berlangsung hal-hal yang diulakukan 

guru adalah mengajak siswa aktif belajar, bertanya. Mengikuti 

pikiran dan gagasan siswa. Siswa diberi kesempatan 



 

 
 

mengungkapkan pikirannya, sehingga ada kemauan Siswa diberi 

kesempatan untuk mencari pendekatan dan caranya sendiri dalam 

belajar menemukan sesuatu, serta melakukan  evaluasi yang kontinu 

dalam segala prosesnya. 

c) Sesudah proses pembelajaran  

Setelah proses pembelajaran selesai guru memberi tugas sebagai 

wujud tugasku tanggung jawabku dan tes yang membuat siswa 

berpikir, bukan hafalan.  

 Kegiatan ini sudah terlihat menarik minat siswa untuk mengerjakan 

sesuatu sesuai dengan materi yang akan dibahas. Pada saat pelaksanaan siklus 

I pertemuan I, dalam melakukan pembelajaran model pemikat ini tidak terjadi 

adanya pembelajaran yang sifatnya satu arah, adanya upaya guru (peneliti) 

membina semangat belajar dan partisipasi siswa secara aktif dalam hal ini 

peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses belajar siswa, memberi 

kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara dan keadaan masing-

masing. 

Pada akhir pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan I, peneliti 

melakukan post tes. Hasil dari post tes menunjukan bahwa hasil belajar siswa 

sesudah diberi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

pemikat menunjukan peningkatan. Sebelum diberi pembelajaran, rata-rata 

hasil belajar 35 siswa kelas V adalah 59, setelah pembelajaran dengan 

menggunakan pemikat rata-rata kelas menjadi 66. Jumlah  peserta didik yang 



 

 
 

nilainya diatas KKM (65) sebelum menerapkan model pemikat sebanyak 27 

siswa, setelah dilakukan model pemikat jumlah peserta didik yang nilainya di 

atas KKM (65) sebanyak 30 siswa (Tabel 3 hal 71 ). Peningkatan ini tentu 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan masih berada di bawah angka 

prinsip belajar tuntas, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan yang akan 

dilakukan pada pertemuan II. 

Untuk mengetahui hambatan kinerja pada siklus ini, diadakan refleksi yang 

berupa renungan terhadap pengalaman mengenai kekuatan dan kelemahan 

tindakan selama kegiatan pada siklus I pertemuan I, didapatkan hasil sebagai 

berikut : (1) masih ada beberapa siswa yang pasif, oleh karena itu peneliti 

memotivasi bahwa semua kegiatannya akan dinilai, (2) media pemikat yang 

digunakan ada yang kurang jelas, sehingga perlu adanya upaya perbaikan, (3) 

secara garis besar, pelaksanaan siklus I pertemuan I berlangsung dengan baik.  

 

2. Siklus I (Pertemuan II) 

a. Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Perencanaan  

a) Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi pada 

siklus I pertemuan I. 

b) Merancang kembali pembelajaran dengan mengevaluasi dan 

membahas soal-soal siklus I pertemuan I. 



 

 
 

c) Menentukan kembali lokasi dan alat peraga sebagai sarana 

implementasi tindakan. 

d) Merancang kembali model pembelajaran. 

e) Merancang kembali test formatif. 

2) Tindakan 

a) Guru menyiapkan kembali alat peraga/media pembelajaran yang 

diperlukan. 

b) Guru mengadakan presensi kembali terhadap kehadiran siswa. 

c) Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran. 

d) Dengan metode ceramah bervariasi guru menjelaskan materi pelajaran 

secara garis besar. 

e) Siswa mengerjakan kembali tes formatif pada akhir pelajaran. 

3) Pengamatan 

 Dalam penelitian ini, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati, adalah sebagai berikut:  

a) Pengamatan terhadap siswa 

i. Kehadiran siswa. 

ii. Perhatian terhadap cara guru menjelaskan materi pelajaran. 

iii. Banyaknya siswa yang bertanya. 

iv. Kerja sama siswa dalam kelompok. 

v. Penggunaan media pembelajaran dalam kerja kelompok. 

 



 

 
 

b) Pengamatan terhadap guru 

i. Kehadiran guru. 

ii. Penampilan guru di depan kelas. 

iii. Cara menyampaikan materi pelajaran.  

iv. Cara pengelolaan kelas.  

v. Cara penggunaan alat-alat peraga. 

vi. Suara guru dalam menyampaikan pelajaran. 

vii. Cara guru menyampaikan bimbingan kelompok. 

viii. Waktu yang diperlukan guru. 

c) Sarana dan Prasarana 

i. Situasi kelas yang menyenangkan. 

ii. Penataan tempat duduk siswa. 

iii. Buku-Buku pelajaran yang menunjang. 

iv. Alat peraga yang diperlukan. 

v. Gambar yang ditempel di dinding harus menunjang proses 

pembelajaran. 

4) Refleksi 

  Menganalisis kembali untuk mendapatkan kesimpulan apakah hasil 

sesuai dengan yang diinginkan.  

  Bila siswa mampu mencapai nilai rata-rata di atas KKM (65), berarti 

telah mencapai ketuntasan dan semakin banyak anak yang mencapai nilai tuntas 

berarti penggunaan model PEMIKAT terbukti dapat meningkatkan prestasi 



 

 
 

belajar siswa pada pembelajaran PKn. Pada akhir siklus ini dilihat apakah target 

penelitian sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai maka tidak perlu 

dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

b. Hasil Siklus I Pertemuan II 

  Pelaksanaan siklus I pertemuan II didasarkan atas hasil refleksi pada 

pertemuan I. Apabila hasil dari pengamatan ternyata bobot kualitatifnya masih 

kurang atau cukup, maka perlu ada tindakan lanjutan dari guru yang didasarkan 

atas diskusi kolaboratif antara peneliti dan guru kelas agar pada siklus 

berikutnya ada peningkatan bobot kualitatifnya. 

Hasil pada siklus I pertemuan I menjadi bahan bagi penyusunan 

perencanaan pada siklus I pertemuan II. Materi pembelajaran yang 

disampaikan masih menghargai keputusan bersama. Pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan media pembelajaran dan model pemikat: SPI, Kuis 

Mandiri, Kit Pembelajaran. Proses pembelajaran mengarah pada pembelajaran 

konstruktivis, guru bukanlah penentu utama lagi. Hubungan guru dan siswa 

menjadi hubungan yang dialogis, saling membantu dan saling belajar. Guru 

juga menantang siswa mempersoalkan pengertian yang mereka temukan, 

mencari bersama, dan saling mengkomunikasikan pemikiran mereka. Tekanan 

pada mengaktifkan siswa, dan bukan gurunya sendiri yang aktif, atau jadi 

aktor tunggal. Maka guru tidak akan senang bila semua diam saja, tunduk, 

atau tidak kreatif. Guru akan senang bila siswa aktif, punya berbagai macam 

kreatifitas.   



 

 
 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I pertemuan II ini berupa pelaksanaan 

dari rencana yang telah disiapkan. Sementara tindakan dilaksanakan, 

dilakukan pengamatan bersama guru mitra terhadap proses yang terjadi akibat 

dari tindakan yang dilakukan. Disamping itu dilakukan pula pencatatan data, 

gagasan kesan-kesan yang muncul dalam penelitian. 

Berdasarkan pengamatan pada siklus I pertemuan II memperlihatkan 

bahwa proses pembelajaran berlangsung, guru telah memberikan materi 

tentang menghargai keputusan bersama dengan baik, secara keseluruhan guru 

pengampu tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran.  

a. Aspek Keadaan Siswa   

Dengan menggunakan instrument yang telah disiapkan 

sebelumnya memperlihatkan bahwa keaktifan dan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran cukup meningkat. Pertanyaan dari siswa dalam 

pembelajaran sudah meningkat, disamping itu guru juga memberikan 

pertanyaan kepada siswa. Analisis terhadap aktivitas siswa dalam 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran menunjukan bahwa siswa 

terlihat antusias dalam pembelajaran  yang dilakukan. Para siswa 

mengadakan diskusi secara informal untuk menjawab pertanyaan  kuis 

mandiri yang disampaikan oleh guru, dan guru mendengarkannya, 

disamping itu setiap siswa bebas mengemukakan pengalaman-

pengalaman dan hal-hal yang telah diamatinya. 



 

 
 

b. Aspek Keadaan Guru  

Guru mampu menembus seluruh individu, kelompok yang 

menggambarkan bantuan dan pelayanan belajar siswa, mampu 

menyampaikan bahan, memberi contoh, menggunakan alat/media 

pengajaran memberi kesempatan pada siswa untuk aktif.  

Sikap kognitif peneliti terhadap siswa, misalnya menunjukan 

perilaku demokratis dan tenggang rasa terhadap semua siswa, 

memandang siswa sebagai partner dalam proses belajar-mengajar, 

memiliki siswa berdasarkan faktor-faktor yang memadai. 

Dalam batas-batas tertentu guru mengikutsertakan siswanya 

untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui 

model kuis mandiri. Alasan yang mendukung pandangan ini adalah 

guru menghargai pendapat atau jawaban siswa. Kepada mereka perlu 

diberi kesempatan menyumbangkan bahan pikirannya dalam kuis 

mandiri saat menyampaikan jawaban, sehingga siswa berani tampil 

dihadapan teman-temannya. Namun demikian, guru tetap membuat 

dulu suatu pre-planning dan telah mengadakan penjajakan sebelumnya 

tentang kebutuhan dan minat mereka sehingga pre-planning yang telah 

disiapkan itu sejalan dengan keinginan murid dan menghindari banyak 

perubahan-perubahan yang tidak perlu. Karena itu guru harus terampil 

mencari suatu prosedur yang dapat mendorong partisipasi murid dalam 

perencanaan.  



 

 
 

Pada akhir pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan II, 

peneliti melakukan post tes. Hasil dari post tes menunjukan bahwa 

hasil belajar siswa sesudah diberi pembelajaran menunjukan 

peningkatan. Sebelum diberi pembelajaran, nilai rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 68. Siswa yang nilainya memenuhi KKM (65) sebanyak 

30 siswa. Sesudah dilakukan model pemikat nilai rata-ratanya menjadi 

79. Siswa yang nilainya memenuhi KKM sebanyak 33 siswa. 

Peningkatan ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena 

masih ada 2 siswa yang tidak tuntas karena nilainya di bawah KKM 

(65) sehingga peneliti perlu membuktikannya lagi melalui siklus II. 

3. Siklus II 

a. Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Perencanaan  

a) Identifikasi masalah dan perumusan  masalah berdasarkan refleksi pada 

siklus I. 

b) Merancang kembali pembelajaran dengan mengevaluasi dan membahas 

soal-soal siklus I. 

c) Menentukan kembali lokasi dan alat peraga sebagai sarana implementasi 

tindakan. 

d) Merancang kembali model pembelajaran dengan menggunakan dokter 

spesialis dan kuis mandiri.  

e) Merancang kembali test formatif. 



 

 
 

2) Tindakan 

a) Guru menyiapkan kembali alat peraga/media pembelajaran yang diperlukan. 

b) Guru mengadakan presensi kembali terhadap kehadiran siswa. 

c) Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran. 

d) Guru mengadakan game books dan teka-teki silang, setiap siswa ditunjuk 

untuk menjawab. 

e) Guru dan siswa menyimpulkan kembali hasil belajar pada materi yang 

disampaikan. 

f) Siswa mengerjakan kembali tes formatif pada akhir pelajaran. 

3) Pengamatan 

 Dalam penelitian ini, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa aspek yang 

diamati, adalah sebagai berikut:  

a) Pengamatan terhadap siswa 

i. Kehadiran siswa. 

ii. Perhatian terhadap cara guru menjelaskan materi pelajaran. 

iii. Banyaknya siswa yang bertanya. 

iv. Kerja sama siswa dalam kelompok. 

v. Penggunaan media pembelajaran dalam kerja kelompok. 

b) Pengamatan terhadap guru 

i. Kehadiran guru. 

ii. Penampilan guru didepan kelas. 

iii. Cara menyampaikan materi pelajaran.  



 

 
 

iv. Cara pengelolaan kelas.  

v. Cara penggunaan alat-alat peraga. 

vi.  Suara guru dalam menyampaikan pelajaran. 

vii. Cara guru menyampaikan bimbingan kelompok. 

viii. Waktu yang diperlukan guru. 

c) Sarana dan Prasarana 

i. Situasi kelas yang menyenangkan.  

ii. Penataan tempat duduk siswa. 

iii. Buku-Buku pelajaran yang menunjang. 

iv. Alat peraga yang diperlukan. 

v. Gambar yang ditempel di dinding harus menunjang proses pembelajaran. 

4) Refleksi. 

  Menganalisis kembali untuk mendapatkan kesimpulan apakah hasil 

sesuai dengan yang diinginkan. 

  Bila siswa mampu mencapai nilai rata-rata 70 berarti telah mencapai 

ketuntasan dan semakin banyak anak yang mencapai nilai tuntas berarti  

penggunaan model PEMIKAT terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada pembelajaran PKn. 

 

b. Hasil Siklus II 

Pelaksanaan siklus II didasarkan atas hasil refleksi pada siklus I pertemuan 

I dan II. Apabila hasil dari pengamatan ternyata bobot kualitatifnya masih 



 

 
 

kurang atau cukup, maka perlu ada tindakan lanjutan dari guru yang 

didasarkan atas diskusi kolaboratif antara peneliti dan guru kelas agar pada 

siklus berikutnya ada peningkatan bobot kualitatifnya dan dapat 

mempertahankan prestasi belajarnya. 

Hasil pada siklus I pertemuan I dan II menjadi bahan bagi penyusunan 

perencanaan pada siklus II. Materi pembelajaran yang disampaikan adalah 

materi tentang bentuk-bentuk keputusan bersama. menggunakan pemikat: 

lembar Jawab berkomik, Tangga Prestasi, Tugasku tanggung jawabku dan 

bimbingan belajar yang telah diperbaiki pada siklus I pertemuan II.  

Tugas mengajar yang terpenting adalah membantu siswa berpikir. 

Mengahafal pada tahap awal ada gunanya, tetapi tekanan harus pada berpikir. 

Yang kiranya perlu dikembangkan oleh guru, adalah membantu siswa lebih 

berpikir sendiri dan bukan hanya meniru dengan apa yang dikatakan guru. 

Siswa perlu dibantu untuk kritis terhadap bahan pelajaran dan masalah yang 

dihadapi.  

Dengan menggunakan instrument yang telah disiapkan sebelumnya 

memperlihatkan bahwa keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

cukup meningkat. Banyak muncul pertanyaan dari siswa dalam pembelajaran 

sudah meningkat, disamping itu guru juga memberikan pertanyaan kepada 

siswa. Kondisi kelas juga terlihat lebih kondusif dan siswa cenderung kreatif 

dalam menjawab setiap pertanyaan dari guru.  

 



 

 
 

Keadaan pembelajaran pada Siklus II dapat digambarkan sebagai berikut :  

3) Aspek Keadaan Siswa  

Gambar.I 

 

 

 

 

 

 

Game books dilaksanakan secara informal penuh persahabatan, 

saling memberi dan menerima. Melalui game book dengan mengisi 

TTS siswa tampak terlihat keberanian, keaktifan, kreatifitas siswa 

dalam menjawab pertanyaan, memahami reaksi murid terhadap 

pengalamannya, kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai 

situasi, kebutuhan emosionalnya, rasa kepercayaan terhadap diri 

sendiri, serta kemampuan dalam mengekspresikan pendapatnya. 

Berdasarkan keterangan ini, guru dapat merencanakan kegiatan-

kegiatan belajar selanjutnya dan usaha-usaha perbaikan bagi siswa.   

 

 

 

 



 

 
 

      Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

a) Siswa lebih berani dalam menyampaikan Keinginan, keberanian 

menampilkan minat, kebutuhan, dan permasalahannya. Hal itu 

dibuktikan dari beberapa siswa yang pada siklus I Pertemuan I dan 

II tampak pasif dan pendiam menjadi lebih aktif, seperti siswa 

yang bernama Arthur Kharisma menjadi lebih terampil dan berani 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan  yang disampaikan guru. 

b) Penampilan berbagai usaha atau kekreatifan belajar dalam 

menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar-mengajar sampai 

mencapai keberhasilannya. 

c) Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut diatas tanpa 

adanya tekanan/paksaan guru pihak lainnya (kemandirian belajar), 

hal itu dilihat dari setiap kali guru bertanya, maka jawaban dibuat 

tidak lengkap sehingga siswa ditantang untuk masih menambah 

gagasan sendiri, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pijak lain.  

 



 

 
 

4) Aspek Keadaan Guru  

a) Adanya usaha mendorong, membina gairah belajar dan partisipasi 

siswa secara aktif. 

b) Bahwa peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses belajar  

siswa. 

c) Bahwa guru memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar 

menurut cara dan keadaan masing-masing. 

d) Guru perlu memberikan waktu pada siswa untuk berpikir, terlebih 

bila mengajukan pertanyaan. Guru tidak menjawab pertanyaan 

siswa secara langsung, tetapi melemparkannya kepada siswa-

siswa lain untuk mencoba menjawab 

Pada saat dilaksanakan siklus II, situasi belajar di kelas tampak 

terjadi iklim hubungan timbal balik antara guru dan siswa, siswa dengan 

siswa, meningkatnya gairah serta kegembiraan belajar siswa sehingga 

siswa memiliki motivasi yang kuat serta keleluasaan mengembangkan 

cara belajar masing-masing antara siswa dan guru. Sehingga terlihat  

fleksibilitas waktu sehingga pembelajaran berlangsung optimal.  

Pada akhir pelaksanaan tindakan pada siklus II, peneliti melakukan post 

tes. Hasil dari post tes menunjukan bahwa hasil belajar siswa sesudah diberi 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran pemikat menunjukan 

peningkatan dan dari hasil post tes yang dilakukan siswa lebih kreatif dalam 

menjawab setiap pertanyaan. Sebelum dilakukan model pemikat nilai rata-rata 



 

 
 

siswa adalah 71. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) adalah 34 siswa. 

Setelah dilakukan model pemikat rata-rata kelas meningkat menjadi 81. Siswa 

yang nilainya di atas KKM (65) sebanyak 35 siswa. Peningkatan ini sudah 

sesuai dengan apa yang diharapkan, dan sesuai dengan prinsip belajar tuntas. 

Siswa dapat mempertahankan serta meningkatkan prestasi belajar mata 

pelajaran PKn. Oleh karena itu peneliti merasa tidak perlu melakukan siklus 

ketig, dan penelitian telah dianggap berhasil. 

 

B. Pembahasan 

 Hasil pengamatan pada siklus I pertemuan I dengan lembar observasi yang 

digunakan oleh peneliti untuk menganalisis siswa selama proses pembelajaran 

menunjukan sedikit perubahan kearah yang positif. Hal-hal yang mendukung 

terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran PKn berdasarkan kejadian selama 

proses pembelajaran diantaranya dapat diketahui melalui pendapat dari siswa.  

Hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus I pertemuan I menunjukan 

adanya peningkatan dibandingkan sebelum diberi pembelajaran dengan model 

pemikat. Kondisi seperti ini sesuai dengan pendapat Conny Semiawan (1987:8) 

yang menyatakan bahwa metode dan pendekatan yang digunakan guru secara 

lebih variatif akan mendorong siswa untuk belajar secara aktif, sehingga 

penyajian materi pelajaran oleh guru akan lebih menarik. Pembelajaran yang 

sebelumnya bersifat abstrak dan teoritis, sehingga siswa tidak aktif dalam 



 

 
 

pembelajaran dan meimbulkan kebosanan terhadap pembelajaran yang dilakukan 

berubah menjadi menarik.  

Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan model pemikat merupakan langkah yang tepat. Dengan model 

pembelajaran pemikat ini siswa menjadi lebih paham, karena pembelajaran 

menjadi lebih konkrit dan realistis. Penggunaan model pemikat dapat 

meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang disampaikan guru. Oleh 

karena itu tak heran jika dalam siklus I pertemuan I penelitian sudah terlihat 

adanya peningkatan prestasi belajar siswa. Sebelum diberi pembelajaran, rata-rata 

hasil belajar 35 siswa kelas V adalah 59, setelah pembelajaran dengan 

menggunakan pemikat rata-rata kelas menjadi 66. Jumlah  peserta didik yang 

nilainya diatas KKM (65) sebelum menerapkan model pemikat sebanyak 27 

siswa, setelah dilakukan model pemikat jumlah peserta didik yang nilainya di atas 

KKM (65) sebanyak 30 siswa (Tabel 3 hal 71). Peningkatan ini tentu belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan dan masih berada di bawah angka prinsip 

belajar tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan pada pertemuan kedua. 

Pembelajaran dengan model pemikat juga mengikis kesan verbalisme dalam 

pembelajaran PKn. Guru cenderung lebih mengurangi komunikasi satu arah, 

sehingga peran aktif siswa dalam pembelajaran menjadi lebih meningkat. Untuk 

lebih meningkatkan hasil yang maksimal dalam satu proses pembelajaran, serta 

mengetahui tingkat kemampuan anak secara maksimal maka pembelajaran 

dilanjutkan pada pertemuan kedua. 



 

 
 

Pada siklus I pertemuan II, hasil belajar siswa sesudah diberi pembelajaran 

dengan menggunakan model pemikat menunjukan peningkatan. Sebelum diberi 

pembelajaran, rata-rata hasil belajar 35 siswa adalah 68. Siswa yang nilainya di 

atas KKM (65) adalah 30 siswa. Sesudah pembelajaran menggunakan model 

pemikat rata-rata kelas menjadi 79. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) 33 

siswa. Peningkatan ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum 

sesuai dengan prinsip belajar tuntas, sehingga peneliti perlu membuktikannya 

pada siklus II.  Hasil belajar siswa sesudah diberi pembelajaran pada siklus II 

dengan menggunakan model pemikat menunjukan peningkatan, hal itu dapat 

dibuktikan sebelum diberi pembelajaran, hasil belajar siswa nilai rata-ratanya 71. 

Siswa yang nilainya di atas KKM (65) 34 siswa. Sesudah pembelajaran dilakukan 

dengan model pemikat rata-rata kelas meningkat menjadi 81. Siswa yang nilainya 

di atas KKM (65) adalah 35 siswa. Peningkatan ini sudah sesuai dengan yang 

diharapkan dan sesuai dengan prinsip belajar tuntas. Siswa dapat 

mempertahankan serta meningkatkan prestasi mata pelajaran PKn, oleh karena itu 

peneliti merasa tidak perlu melakukan siklus ketiga, dan penelitian telah dianggap 

berhasil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

Penerapan model PEMIKAT (Pembelajaran Efektif Menyenangkan Inovatif 

Kreatif Aktif dan Tuntas) dapat meningkatkan pemahaman siswa khususnya 

materi Menghargai Keputusan Bersama. 

Temuan-temuan hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus I pertemuan I menunjukan 

adanya peningkatan dibandingkan sebelum diberi pembelajaran dengan model 

pemikat. Sebelum diberi pembelajaran dengan model pemikat, nilai rata-rata 

hasil belajar siswa adalah 59. Siswa yang nilainya sudah memenuhi KKM 

(65) sebanyak 27 siswa. Setelah menggunakan model pemikat rata-rata kelas 

meningkat menjadi  66. Siswa yang nilainya memenuhi KKM sebanyak 30 

siswa. Suasana kelas terkesan agak lebih hidup dan baik secara individu.  

2. Hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan II juga menunjukkan peningkatan. 

Sebelum diberi pembelajaran pemikat, nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas 

V adalah 68. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) sebanyak 30 siswa. 

Setelah pembelajaran menggunakan model pemikat rata-rata kelas menjadi 

79. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) sebanyak 33 siswa. Suasana kelas 
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3. terkesan lebih aktif dan hidup, pemahaman siswa terhadap materi PKn terasa 

lebih mendalam serta terjadi peningkatan prestasi belajar .  

4. Pada siklus II ternyata siswa dapat mempertahankan prestasi belajarnya, hal 

itu dibuktikan dengan sebelum dilakukan pembelajaran pemikat, hasil belajar 

siswa rata-rata kelasnya adalah 71. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) 

adalah 34 siswa. Sesudah dilakukan pembelajaran model pemikat nilai rata-

rata kelas menjadi 81. Siswa yang nilainya di atas KKM (65) adalah 35 siswa. 

Suasana KBM dalam siklus II terlihat lebih hidup, bergairah serta 

kegembiraan belajar siswa, siswa memiliki motivasi yang kuat serta 

keleluasaan mengembangkan cara belajar masing-masing, fleksibilitas waktu 

untuk melakukan kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat 

mempertahankan prestasi belajarnya.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan model 

Pembelajaran, Efektif, Menyenangkan, Kreatif, Aktif, dan Tuntas terdapat 

perbaikan kualitas proses pembelajaran dan terjadi peningkatan ketuntasan 

belajar.  

 

A. Saran  

Saran yang penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini sebagai 

berikut, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai wahana 

untuk mencapai hasil belajar yang optimal pada dasarnya seorang guru harus 

secara terus-menerus melakukan tindakan melalui proses penelitian agar dapat 



 

 
 

mengelola proses pembelajaran yang komulatif, partisipatif, dan demokratis 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengkondisikan 

proses pembelajaran yang  kondusif.  
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Tabel 1: DAFTAR NILAI UAS KELAS V SEMESTER 1 
 MATA PELAJARAN PKN 

NO NAMA NILAI 

    1 NOVANTI 60 
2 DINIA MUKTISARI 50 
3 M. LUTVI RAVINDA 50 
4 A. FAISAL ANWAR 50 
5 LIA KHURNIAWATY  75 
6 ARTHUR KALISMA PUTRA  75 
7 HANNAN ANGGA SARUNI 75 
8 NADILA WIDYA PANGESTIKA 75 
9 M. AMIR KILAL 60 
10 TENDI MAHESNA BRATA 60 
11 MOHAMMAD LUTFI 60 
12 RIRIS AMALIA ARIYANI 75 
13 RIZAL SETIAWAN 50 
14 M. ARI SANJAYSA 60 
15 IDHA ROHANI 75 
16 GITA MARISCHA 75 
17 DANY WAHYU AJI 60 
18 AFRIYAN ARYANTO 60 
19 RANGGA ARYA ADHITYA 60 
20 WIDI PANGASTUTI 70 
21 SETIYAWATI 65 
22 SOVA PANDRIKA 60 
23 DELIMA MEGA OKTAYANA 75 
24 LUNA PAMUNGKAS 70 
25 WIDIARTO RAHARDJO 60 
26 SEPTA NUR AZIZI 60 



 

 
 

27 VERI SETIAWAN 60 
28 SIFFA PUTRI MAULINA 60 
29 ANDIKA PUTRA 60 
30 DANIYA BELAVITALETA 60 
31 SITI ISLAMIYATI 65 
32 ALDYAN REZA. Y 50 
33 AULIA NUR AISAH 75 
34 ALANG MADA RESMA 75 
35 NAUFAL RIYOASAH. T.M 75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Tabel 2: PRESENSI SISWA KELAS V SD NEGERI 6 PURWODADI 

NO NAMA I II III 

1 NOVANTI V V V 

2 DINIA MUKTISARI V V V 

3 M. LUTVI RAVINDA V V V 

4 A. FAISAL ANWAR V V V 

5 LIA KHURNIAWATY  V V V 

6 ARTHUR KALISMA PUTRA  V V V 

7 HANNAN ANGGA SARUNI V V V 

8 NADILA WIDYA PANGESTIKA V V V 

9 M. AMIR KILAL V V V 

10 TENDI MAHESNA BRATA V V V 

11 MOHAMMAD LUTFI V V V 

12 RIRIS AMALIA ARIYANI V V V 

13 RIZAL SETIAWAN V V V 

14 M. ARI SANJAYSA V V V 

15 IDHA ROHANI V V V 

16 GITA MARISCHA V V V 

17 DANY WAHYU AJI V V V 

18 AFRIYAN ARYANTO V V V 

19 RANGGA ARYA ADHITYA V V V 

20 WIDI PANGASTUTI V V V 

21 SETIYAWATI V V V 

22 SOVA PANDRIKA V V V 

23 DELIMA MEGA OKTAYANA V V V 

24 LUNA PAMUNGKAS V V V 

25 WIDIARTO RAHARDJO V V V 



 

 
 

26 SEPTA NUR AZIZI V V V 

27 VERI SETIAWAN V V V 

28 SIFFA PUTRI MAULINA V V V 

29 ANDIKA PUTRA V V V 

30 DANIYA BELAVITALETA V V V 

31 SITI ISLAMIYATI V V V 

32 ALDYAN REZA. Y V V V 

33 AULIA NUR AISAH V V V 

34 ALANG MADA RESMA V V V 

35 NAUFAL RIYOASAH. T.M V V V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 3: Rekapitulasi Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

No Nama Siswa L/P 
S-I (P I) S-I (P II) S-II 

I  K  I  K  I  K  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. NOVANTI  65  70  65  70  65  80  

2. DINIA MUKTISARI  65  75  75  80  75  85  

3. 
M. LUTVI RAVINDA 

 65  70  65  80  75  85  

4. A. FAISAL ANWAR L 65  70  65  85  75  85  

5. LIA KHURNIAWATY   65  60 v 65  70  75  75  

6. 
ARTHUR KALISMA PUTRA  

L 50 v 65  65  70  75  95  

7. HANNAN ANGGA SARUNI L 65  70  70  80  70  90  

8. NADILA WIDYA PANGESTIKA P 50 v 65  60 v 70  75  75  

9. 
M. AMIR KILAL 

L 65  65  70  85  85  90  

10 TENDI MAHESNA B L 55 v 60 v 65  75  70  70  

11 MOHAMMAD LUTFI L 65  70  85  75  80  85  

12 
RIRIS AMALIA ARIYANI 

P 65  65  65  70  70  75  

13 RIZAL SETIAWAN L 60 v 65  55 v 65  65  70  



 

 
 

No Nama Siswa L/P 
S-I (P I) S-I (P II) S-II 

I  K  I  K  I  K  

14 M. ARI SANJAYSA L 50 v 65  80  85  80  90  

15 
IDHA ROHANI 

P 70  75  65  75  75  80  

16 GITA MARISCHA P 75  75  80  80  80  85  

17 DANY WAHYU AJI L 65  70  75  80  80  90  

18 
AFRIYAN ARYANTO 

L 60 v 60 v 65  65  75  85  

19 RANGGA ARYA ADHITYA L 65  70  65  65  65  70  

20 WIDI PANGASTUTI P 65  75  80  85 

 

 70  80  

21 
SETIYAWATI 

P 65  65  75  70  75  85  

22 SOVA PANDRIKA L 70  80  65  80  80  85  

23 DELIMA MEGA OKTAYANA P 50 v 55 v 65  65  65  70  

24 LUNA PAMUNGKAS P 65  70  75  70  65  70  

25 WIDIARTO RAHARDJO L 65  65  70  70  65  75  

26 SEPTA NUR AZIZI P 65  70  65  65  70  80  
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No Nama Siswa L/P 
S-I (P I) S-I (P II) S-II 

I  K  I  K  I  K  

27 VERI SETIAWAN L 50 v 60 v 65  70  65  65  

28 SIFFA PUTRI MAULINA P 65  70  65  65  70  85  

29 
ANDIKA PUTRA 

L 65  70  70  70  75  75  

30 DANIYA BELAVITALETA P 65  70  65  60 v 65  75  

31 SITI ISLAMIYATI P 65  70  70  65  85  90  

32 
ALDYAN REZA. Y 

L 65  70  65  75  75  75  

33 AULIA NUR AISAH P 75  75  65  80  65  85  

34 ALANG MADA RESMA L 65  75  75  70  65  75  

35 
NAUFAL RIYOASAH. T.M 

L 65  75  65  75  65  80  

 

 

 

 



 

 
 

Rata-rata   59   66   68   79   71   79 81  

Nilai tertinggi   75   80   85   85   85   95   

Nilai terendah   50   55   60   60   60   65   

Jumlah siswa  tuntas     27   33   30   33   34   35 

Banyak siswa tuntas   74,14% 85,71% 85,71% 94,28% 95,91% 100% 

 

Keterangan: 

S-I = Siklus I  S-II = Siklus II 

P-I = Pertemuan I    P-II = Pertemuan II 

I = nilai hasil tes individu sebelum belajar model pemikat       

K= nilai hasil tes individu sesudah belajar model pemikat        

v = tidak tuntas 

KKM = 65   

 

 

 



 

 
 

Tabel-4: Ketuntasan Belajar  siswa 

 
 

 

Siklus 

 

Pertemuan 

Siswa Tuntas Siswa Tidak Tuntas 

Sebelum 
PEMIKAT 

Sesudah 
PEMIKAT 

Sebelum 
PEMIKAT 

Sesudah 
PEMIKAT 

Siklus I I 27 30 8 5 

 2 30 33 5 2 

Siklus II 1 34 35 1 - 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 5: Rekapitulasi Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran PEMIKAT  
pada Pelaksanaan Tindakan Siklus I dan II    (N=35) 

No Uraian Tanggapan a b c d e 

1. Suasana kelas yang saya rasakan ketika belajar 
dengan model PEMIKAT: 

a. sangat  gaduh  b. gaduh  c. agak tenang      

d. tenang  e. sangat tenang 

  25 8 2 

2. Menyelesaikan soal pemahaman materi dengan 
model pembelajaran PEMIKAT: 

a. sangat tidak senang  b. tidak senang     

c. agak senang         d. senang  e.sangat senang 

 2 23 7 3 

3. Bila soal diselesaikan sendirian, maka: 

a. sangat sulit   b. Sulit  c. agak mudah              

d. mudah     e. sangat mudah 

8 17 6 4 0 

4. Saya merasa.............. bekerja bersama dalam 
menyelesaikan lembar kerja  di kelompok. 

a.sangat sulit  b. sulit    c. agak mudah   

d. mudah  e.Sangat mudah 

 2 2 26 5 

5. Saya merasa..............dalam mengunakan dan 
memahami media gambar. 

  3 10 22 



 

 
 

No Uraian Tanggapan a b c d e 

a. sangat sulit  b. sulit  c. agak mudah            

d. mudah e. sangat mudah 

6. Saya merasa................. dalam mempresentasikan 
hasil kerja kelompok di depan kelas. 
a. sangat takut b. takut c. agak takut              

d. berani e. sangat berani 

3 8 8 15 1 

7. Saya merasa................. dalam memberikan 
tanggapan pada presentasi kelompok lain. 

a. sangat takut b. takut c. agak takut   

d. berani  e. sangat berani 

 5 21 9  

8. Saya merasa.................dalam melakukan kegiatan 
inkuiri yang disajikan dalam lembar kerja 
kelompok. 

a. sangat sulit  b. sulit c. agak mudah   

d. mudah  e. sangat mudah 

7 5 8 15 0 

9. Saya merasa...............dalam  menyelesaikan soal 
pemahaman.  

a. sangat sulit   b. sulit  c. agak mudah   

d. mudah e. sangat mudah 

 5 2 9 19 



 

 
 

No Uraian Tanggapan a b c d e 

10. Dalam menyelesaikan soal , saya merasa: 

a. makin bingung   b. bingung   c. agak jelas       

d. jelas  e. sangat jelas. 

  10 5 20 

 Persentase =  5% 12% 31% 31% 18% 
 

 

Keterangan: 

Data pada tabel tersebut diperoleh dari jawaban siswa pada angket tanggapan siswa terhadap model pembelajaran 
PEMIKAT.   

 
 

 

 

 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) I dan II 

Sekolas  :SD N 6 Purwodadi  
Mata Pelajaran : PKn 
Kelas/Smester :V/ genap 
Alokasi waktu : 2 pertemuan (1 pertemuan  2 x 35 menit ) 

 
A. Standar Kompetensi  :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar :- Mengiden-tifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-bagiannya. 
-Menghi-tung luas permukaan dan volume kubus,  balok, prisma dan limas 

C. Tujuan Pembelajaran  
 siswa dapat Menyebutkan unsur-unsur  kubus  
 menghitung diagonal sisi dan diagonal ruang Kubus 
 Menghitung Luas Permukaan dan Volume Kubus 
 

D. Materi Pembelajaran : Menghargai Keputusan Bersama 
E. Model/ Metode Pembelajaran : PEMIKAT 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 
1.    Menyampaikan tujuan pembelajaran 
2.   Memotivasi siswa 
3.    Mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan awal siswa dan  dengan situasi dunia nyata siswa 

Kegiatan Inti 
1.      Mengatur siswa dalam kelompok-kelompok belajar  
2.      Membagikan peraga dan Lembar kerja untuk kelompok 



 

 
 

3.      Membimbing siswa dalam  penggunaan alat peraga. 
4.      Mendorong dan membimbing siswa dalam  belajar berkelompok 
5.       Monitoring kerja kelompok 

 
        6.   Bertanya kepada masing-masing kelompok  jelas atau tidaknya kegiatan yang sedang 

dilaksanakan 
       7.   Meminta salah satu perwakilan kelompok secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 
  8.  Mendorong kepada kelompok lain untuk mengemukakan pendapat dari hasil kerja kelompok    

yang  mempresentasikan. 
  9. Memberikan serangkaian pertanyaan kepada kelompok yang mendapat tugas presentasi 

didepan kelas  untuk mengukur kedalaman materi siswa 

10. memberikan penguatan terhadap hasil kerja kelompok 
11. Memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok karena hasil pekerjaan mereka 

12. Menanyakan kembali apakah ada permasalahan yang dihadapi siswa pada pembelajaran hari 
ini 

13. memberikan post  tes kepada siswa sebagai lembar kerja individu 

Kegiatan Penutup 
1.     Membimbing siswa membuat rangkuman 
2.     Memberi tugas rumah 

 
 
 



 

 
 

Mengetahui    
Kepala SD N 6 Purwodadi 

 
 
 

Hj. Tri Sulistyanti, S.Pd                                               
NIP. 195302151973042001         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) III dan IV 

Sekolah  : SD N 6 Purwodadi 
 Mata Pelajaran : PKn 
Kelas/Smester :V/ genap 
Alokasi waktu : 2 pertemuan (1 pertemuan  2 x 35 menit ) 

 
B. Standar Kompetensi  :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar :- Mengiden-tifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-bagiannya. 
-Menghi-tung luas permukaan dan volume kubus,  balok, prisma dan limas 

C. Tujuan Pembelajaran  
 siswa dapat Menyebutkan unsur-unsur  balok 
 menghitung diagonal sisi dan diagonal ruang balok 
 Menghitung Luas Permukaan dan Volume balok 
 

D. Materi Pembelajaran : Menghargai Keputusan Bersama 
E. Model/ Metode Pembelajaran : PEMIKAT 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Kegiatan Pendahuluan 
1.    Menyampaikan tujuan pembelajaran 
2.   Memotivasi siswa 
3.    Mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan awal siswa dan  dengan situasi dunia nyata siswa 

Kegiatan Inti 
1.      Mengatur siswa dalam kelompok-kelompok belajar secara heterogen 
2.      Membagikan media gambar dan Lembar kerja untuk kelompok 
3.      Mendorong dan membimbing siswa dalam  belajar berkelompok 
4.      Memonitoring kerja kelompok 

 
        6.   Bertanya kepada masing-masing kelompok  jelas atau tidaknya kegiatan yang sedang 

dilaksanakan 
       7.   Meminta salah satu perwakilan kelompok secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 
  8. Mendorong kepada kelompok lain untuk mengemukakan pendapat dari hasil kerja kelompok  

yang  mempresentasikan. 
  9. Memberikan serangkaian pertanyaan kepada kelompok yang mendapat tugas presentasi 

didepan kelas  untuk mengukur kedalaman materi siswa 

10. memberikan penguatan terhadap hasil kerja kelompok 
11. Memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok karena hasil pekerjaan mereka 

12. Menanyakan kembali apakah ada permasalahan yang dihadapi siswa pada pembelajaran hari 
ini 



 

 
 

13. memberikan post  tes kepada siswa sebagai lembar kerja individu 

Kegiatan Penutup 
1.     Membimbing siswa membuat rangkuman 
2.     Memberi tugas rumah 

 
Mengetahui    

Kepala SD N 6 Purwodadi 
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NIP. 195302151973042001         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  :SD N 6 Purwodadi 
Mata Pelajaran : PKn 
Kelas/Smester :V/ genap 
Alokasi waktu : 2 pertemuan (1 pertemuan  2 x 40 menit ) 

 
C. Standar Kompetensi  :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar :- Mengiden-tifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-bagiannya. 
-Menghi-tung luas permukaan dan volume kubus,  balok, prisma dan limas 

C. Tujuan Pembelajaran  
 siswa dapat Menyebutkan unsur-unsur  kubus  
 menghitung diagonal sisi dan diagonal ruang Kubus 
 Menghitung Luas Permukaan dan Volume Kubus 
 

D. Materi Pembelajaran : Kubus  
E. Model/ Metode Pembelajaran : CTL dengan media alat peraga 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Kegiatan Pendahuluan 
1.    Menyampaikan tujuan pembelajaran 
2.   Memotivasi siswa 
3.    Mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan awal siswa dan  dengan situasi dunia nyata siswa 

4.    Menyampaikan Siklusan model pembelajaran yang akan dipakai 

Kegiatan Inti 
1.      Mengatur siswa dalam kelompok-kelompok belajar  
2.      Membagikan peraga dan Lembar kerja untuk kelompok 
3.      Membimbing siswa dalam  penggunaan alat peraga. 
4.   Mendorong dan membimbing siswa dalam  belajar berkelompok 

5.   Memonitoring kerja kelompok 
        6.   Bertanya kepada masing-masing kelompok  jelas atau tidaknya kegiatan yang sedang 

dilaksanakan 
       7.   Meminta salah satu perwakilan kelompok secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 
  8. Mendorong kepada kelompok lain untuk mengemukakan pendapat dari hasil kerja kelompok  

yang  mempresentasikan. 
  9. Memberikan serangkaian pertanyaan kepada kelompok yang mendapat tugas presentasi 

didepan kelas  untuk mengukur kedalaman materi siswa 

10. memberikan penguatan terhadap hasil kerja kelompok 
11. Memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok karena hasil pekerjaan mereka 



 

 
 

12. Menanyakan kembali apakah ada permasalahan yang dihadapi siswa pada pembelajaran hari 
ini 

13. memberikan post  tes kepada siswa sebagai lembar kerja individu 

Kegiatan Penutup 
1.     Membimbing siswa membuat rangkuman 
2.     Memberi tugas rumah 

 
Mengetahui                       Peneliti 
Kepala SD N 6 Purwodadi 
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NIP. 19630418 198304 1 003             NIM. 3401403039 


