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ABSTRAK 

Herhana, Nodi. 2015. Keefektifan Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif 

Pohon Pintar PPKn dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMK N  2 

Magelang. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakulas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Andi Suhardiyanto, S.Pd., 

M.Si. dan Moh. Aris Munandar, S.Sos,. M.M. 

 

Kata kunci: Keefektifan, Media Pembelajaran, Pohon Pintar PPKn 

 

Guru adalah aktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk 

mempermudah penyampaian materi kepada siswa, guru memerlukan adanya 

media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat atau sarana yang dapat 

mempermudah penyampaian pesan dari suatu sumber belajar kepada siswa. Salah 

satu media pembelajaran PPKn yang patut untuk diterapkan oleh guru-guru PPKn 

adalah media Pohon Pintar PPKn. Media Pohon Pintar PPKn merupakan 

visualisasi tiga dimensi dari materi pelajaran PPKn yang dituangkan dalam bentuk 

pohon, dimana daun-daunnya adalah simbol-simbol dari kata kunci yang 

digantungkan.Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan media pembelajaran interaktif Pohon Pintar PPKn dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang, 2) untuk mengetahui 

apakah penggunaan media pembelajaran interaktif Pohon Pintar PPKn dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang, 3) untuk mengetahui 

kelebihan dan kelemahan penggunaan media pembelajaran interaktif Pohon Pintar 

PPKn dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang. 

Penelitian ini menggunakan metode campuran. Metode kuantitatif 

menggunakan desain penelitian eksperimen untuk menjawab rumusan masalah 

nomor 2. Sampelnya 36 siswa kelas X AP 1 sebagai kelas kontrol, 36 siswa kelas 

X AP 2 sebagai kelas eksperimen, 36 siswa kelas XII AK 2 sebagai kelas uji coba. 

Alat pengumpul data menggunakan teknik tes kognitif. Validitas yang digunakan 

adalah validitas isi. Terdapat dua variabel yaitu variabel bebas adalah media 

Pohon Pintar PPKn sedangkan variabel terikat yaitu prestasi belajar siswa. Teknik 

analisis data menggunakan uji t-tes dua sampel. Metode kualitatif digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 3. Lokasi penelitian di SMK N 2 

Magelang. Informan dalam penelitian ini adalah satu orang guru PPKn dan enam 

orang siswa kelas eksperimen. Sumber data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

dokumentasi dan wawancara. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa media 

Pohon Pintar PPKn efektif digunakan, hal tersebut didasarkan pada tercapainya 

indikator-indikator pembelajaran yang efektif. Indikator-indikator tersebut adalah: 

a) pengorganisasian pembelajaran dengan baik, b) komunikasi secara efektif, c) 

penguasaan dan antusiasme dalam mata pelajaran, d) sikap positif terhadap 

peserta didik, e) pemberian ujian dan nilai yang adil, f) keluwesan dalam 

pendekatan pembelajaran, dan g) hasil belajar peserta didik yang baik. Media 
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Pohon Pintar PPKn mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dilihat dari hasil 

uji t-test yaitu t hitung tidak berada pada interval -1,9966 < -13,510 < 1,9966 

sehingga menolak Ho dan menerima Ha yang artinya terdapat perbedaan hasil 

belajar secara signifikan. Rata-rata Postes 86,57 jauh lebih tinggi dari rata-rata 

Prates 66,48 maka dapat disimpulkan media Pohon Pintar PPKn mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain meningkatkan prestasi belajar juga 

meningkatkan kreatifitas, keaktifan, dan kerja sama antar siswa. Kelebihan media 

Pohon Pintar PPKn adalah: 1) meningktkan prestasi belajar siswa, 2) 

menumbuhkan kreatifitas siswa, 3) menyenangkan, 4) mudah dipahami, dan 5) 

meningkatkan keaktifan, kerja sama dan keberanian siswa. Kelemahannya yaitu: 

1) siswa kesulitan menemukan kata kunci yang sesuai dengan materi, 2) siswa 

kesulitan membuat simbol yang cocok dengan kata kunci, dan 3) alur penempatan 

kata kunci dan simbol kurang sistematis. Simpulan dalam penelitian ini adalah: 

penggunaan media pembelajaran Pohon Pintar PPKn efektif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Penggunaan media Pohon Pintar PPKn terbukti dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang. Kelebihan media 

Pohon Pintar PPKn adalah: 1) meningkatkan prestasi belajar siswa, 2) 

menumbuhkan kreatifitas siswa, 3) menyenangkan, 4) mudah dipahami, dan 5) 

meningkatkan keaktifan, kerja sama dan keberanian siswa. Kelemahannya yaitu: 

1) siswa kesulitan menemukan kata kunci yang sesuai dengan materi, 2) siswa 

kesulitan membuat simbol yang cocok dengan kata kunci, dan 3) alur penempatan 

kata kunci dan simbol kurang sistematis. 

Saran dalam penelitian ini adalah: Bagi sekolah, hendaknya menjaga 

media Pohon Pintar PPKn yang telah dibuat agar tidak dirusak dengan 

menyediakan laboratorium khusus PPKn. Bagi guru, hendaknya terus 

memberikan arahan kepada siswa agar kesulitan-kesulitan dalam pembuatan kata 

kunci dan simbol pada media Pohon Pintat PPKn dapat diatasi. Bagi Dinas 

Pendidikan Kota Magelang, hendaknya mempublikasikan media Pohon Pintar 

PPKn agar bisa diterapkan oleh guru PPKn di sekolah-sekolah lain.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Guru adalah aktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru 

bertanggung jawab menjadikan pembelajaran yang berkualitas. Hanya 

pembelajaran yang berkualitas yang mampu memberikan hasil yang 

berkualitas. Salah satu komponen pembelajaran yang sangat penting dan 

tidak boleh dikesampingkan adalah media pembelajaran. Guru akan 

kesulitan apabila dalam kegiatan belajar mengajar tanpa didukung oleh 

media pembelajaran. Tidak hanya membuat tertarik siswa dengan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, tetapi juga dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Kebanyakan guru-guru saat ini, khususnya guru PPKn, masih 

menerapkan konsep pembelajaran konvensional, begitu juga dengan media 

pembelajaran konvensional. Jika tidak ada inovasi dan kreasi dari guru 

maka dampaknya yang paling jelas adalah pada siswa. Siswa akan merasa 

bosan dan tidak menyukai pelajaran PPKn sehingga hasil belajarpun 

menjadi rendah. 

 Perkembangan media pembelajaran saat ini naik sangat pesat seiring 

pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi diawali dari 

media berbasis gambar, lalu berkembang menjadi media berbasis audio, 

kemudian berkembang lagi menuju media berbasis audiovisual, hingga 

akhirnya menjadi media berbasis teknologi komputer. Sangat disayangkan 

jika berbagai kemudahan teknologi saat ini tidak dapat kita manfaatkan 

untuk kemajuan pembelajaran di dalam kelas. Tidak mudah memanfaatkan 
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teknologi yang ada, butuh niat dan tindakan yang sungguh-sungguh untuk 

bisa menggunakannya. Apabila memang dengan memanfaatkan teknologi 

belum mampu dan pertimbangan biaya yang tak sedikit maka guru bisa 

memanfaatkan alat-alat disekitar kita yang bisa dimodifikasi menjadi media 

pembelajaran. 

Salah satu media pembelajaran yang peneliti tawarkan dalam rangka 

mempermudah dalam menerangkan materi pelajaran PPKn adalah media 

pembelajaran Pohon Pintar PPKn. Pohon Pintar PPKn adalah media 

visualisasi 3 (tiga) dimensi dari materi pembelajaran PPKn yang berbentuk 

pohon, dimana antara akar, batang, dan cabang-cabangnya merupakan 

materi yang berkembang dan berhubungan, bertujuan untuk mempermudah 

siswa dalam memahami materi tertentu. Pohon Pintar PPKn ini sudah 

Peneliti terapkan di SMK N 2 Magelang.  

SMK N 2 Magelang merupakan SMK yang difavoritkan di Magelang. 

Banyak prestasi yang ditorehkan baik tingkat Kota, tingkat Provinsi, bahkan 

tingkat Nasional. Tak heran jika banyak siswa lulusan SMP di Magelang 

dan sekitarnya yang menginginkan sekolah di sana. SMK N 2 Magelang 

tahun ajaran 2014/2015 memiliki jumlah siswa 1.070 orang. Terdiri dari 30 

rombongan belajar yang terbagi menjadi tiga tingkat yaitu kelas X, kelas, 

XI, dan kelas XII. Setiap tingkat terdapat 10 rombongan belajar. Ada empat 

jurusan atau program keahlian, yaitu: Akuntansi (AK), Administrasi 

Perkantoran (AP), Pemasaran (PM), dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). 

Secara spesifik kelas yang akan dijadikan sampel penelitian ini yaitu Kelas 
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X AP 1 dan Kelas X AP 2. Beberapa pertimbangan kelas yang dipilih 

karena: (1) kelas X belum memiliki beban pelajaran yang begitu berat dan 

waktu yang lebih luang sehingga diharapkan nanti bisa maksimal sebagai 

objek penelitian; (2) kelas XI tidak ada disekolah selama empat bulan dari 

tanggal 22 Desember 2014 hingga 18 April 2015 kegiatan OJT (On the Job 

Training) sehingga tidak memungkinkan menjadi objek penelitian; (3) kelas 

XII sudah persiapan menghadapi Ujian Nasional sehingga dari pihak 

Sekolah tidak menganjurkannya sebagai objek penelitian. Guru PPKn di 

SMK N 2 Magelang ada tiga orang. 

Pengalaman dari guru PPKn Dra. Pertamawati, beliau termasuk guru 

senior di SMK N 2 Magelang, mengatakan bahwa kreativitas siswa dalam 

proses belajar mengajar masih rendah atau dengan bahasa lain siswa masih 

bersikap kaku (tegang), kurang aktif atau belum melaksanakan belajar 

secara mandiri sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. Beliau 

menambahkan bahwa mata pelajaran PPKn kurang diminati peserta didik. 

Hal ini terlihat banyak siswa yang mengantuk. Berdasarkan hasil 

pengamatan hanya 16,6% peserta didik yang melaksanakan aktivitas 

menulis informasi dari guru, 11% peserta didik berani menjawab 

pertanyaan, 5,56% peserta didik mampu mengeluarkan pendapat. Kondisi 

yang demikian berimbas pada prestasi belajar peserta didik yang masih 

rendah yaitu nilai rata-rata ulangan harian 68 dengan hasil ketuntasan 

belajar 70%. Ini berarti belum mencapai batas tuntas ideal 75%. (data dari 

Dra. Pertamawati). Hal yang sama juga dikatakan oleh Dra. Natalia Mimik, 
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guru PPKn, bahwa pembelajaran PPKn terkesan membosankan bagi siswa 

sehingga perlu media pembelajaran yang cocok untuk mengatasinya. 

Adanya media pembelajaran yang interaktif dan inovatif tentu akan 

mengubah kondisi belajar seperti biasanya. Pohon Pintar PPKn merupakan 

media pembelajaran yang cocok untuk diterapkan sebagai solusi dari 

pembelajaran yang membosankan dan kurang diminati. Teknik mengajar 

atau metode pembelajaran pun disesuaikan agar mendukung terhadap media 

Pohon Pintar PPKn. Teknik atau metode yang cocok diterapkan adalah 

dengan teknik atau metode Mind Map (peta pikiran). Peneliti menyarankan 

dengan metode Mind Map karena terdapat hubungan yang erat antara 

konsep Pohon Pintar PPKn dengan metode Mind Map dimana konsep dasar 

Pohon Pintar PPKn terkait materi yaitu menggunakan kata kunci sebagai 

cara mengingat suatu konsep atau teori tertentu, sama dengan konsep dari 

Mind Map. 

Kelebihan dari Pohon Pintar PPKn adalah cakupan materi yang luas 

meliputi semua pokok bahasan dalam mata pelajaran PPKn. Tidak hanya 

bisa untuk materi tertentu saja namun juga berlaku umum sesuai kebutuhan. 

Kreativitas dari siswa akan diasah melalui pembuatan media Pohon Pintar 

PPKn antara lain menggunakan kertas berwarna dan spidol berwarna yang 

dibuat simbol sesuai dengan kata kunci materi, kemudian ditempelkan pada 

pohon yang sudah disiapkan, sehingga nantinya hasil akhir Pohon Pintar 

PPKn terlihat indah dan menarik minat siswa untuk mempelajari materi 

yang ada didalamnya. Kerjasama antar siswa semakin erat karena dalam 
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pembuatannya dibagi menjadi kelompok-kelompok, dimana kelompok-

kelompok itu bekerja sama membuat satu media pembelajaran  Pohon Pintar 

PPKn. 

Dari berbagai uraian yang menggambarkan pentingnya media 

pembelajaran Pohon Pintar PPKn untuk diterapkan pada mata pelajaran 

PPKn, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai 

“KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMK N 2 MAGELANG”. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan 

judul dan uraian di atas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keefektifan penggunaan media pembelajaran interaktif 

Pohon Pintar PPKn dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK 

N 2 Magelang? 

2. Bagaimanakah media pembelajaran Pohon Pintar PPKn dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang? 

3. Bagaimanakah kelebihan dan kelemahan penggunaan media 

pembelajaran interaktif Pohon Pintar PPKn dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian untuk mengadakan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui keefektifan penggunaan media pembelajaran 

interaktif Pohon Pintar PPKn dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa di SMK N 2 Magelang. 

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran Pohon 

Pintar PPKn dapat meningkatkan prestasi beajar siswa di SMK N 2 

Magelang. 

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan penggunaan media 

pembelajaran interaktif Pohon Pintar PPKn dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan tentang 

pengembangan Pohon Pintar PPKn  sebagai  media  pembelajaran  yang  

tepat,  efektif, inovatif, dan  dapat  digunakan  dalam  pembelajaran  

PPKn,  serta  dapat meningkatkan  prestasi belajar siswa.  
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2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Memberikan kesempatan dan pengalaman untuk 

mengembangkan media pembelajaran PPKn. 

2) Sebagai pedoman bagi peneliti-peneliti lain untuk lebih baik lagi 

dalam pengembangan media pembelajaran PPKn. 

b. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran secara 

interaktif, kreatif, dan menyenangkan dengan sumber belajar 

yang luas (open source). 

2) Guru dapat memfasilitasi pengembangan potensi, gaya belajar, 

serta kebutuhan belajar siswa yang beragam. 

3) Guru termotivasi untuk mengembangkan Pohon Pintar PPKn. 

4) Guru dapat berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

1) Siswa dapat melakukan pembelajaran PPKn secara 

menyenangkan sekaligus meningkatkan daya kreatifitasnya. 

2) Siswa dapat belajar menurut kemampuan dan minatnya. 

3) Siswa memiliki sumber belajar yang luas. 

d. Bagi Sekolah 

1) Tersedianya sumber belajar alternatif yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran secara interaktif. 
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2) Mendukung pengembangan media pembelajaran di lingkungan 

sekolah. 

E. Batasan Istilah 

Untuk upaya agar penelitian lebih terarah diperlukan batasan-batasan 

yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun batasan-batasan penggunaan 

istilahnya yaitu: 

1. Keefektifan 

Keefektifan memiliki kata dasar efektif. Menurut  

Poerwadarminta  (1990:219), kata efektif mempunyai arti efek, 

pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi keefektifan adalah 

suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya suatu rencana sesuai 

dengan tujuannya. Keefektifan dalam penelitian ini adalah tercapainya 

media pembelajaran Pohon Pintar PPKn dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa di SMK N 2 Magelang. Dalam hal ini keefektifan diukur 

dari hasil belajar yang diperoleh siswa, yaitu dari hasil Prates dan 

Postes pada Bab 7 yaitu materi Ancaman Terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

2. Media Pohon Pintar PPKn  

Pohon Pintar PPKn adalah media visualisasi 3 (tiga) dimensi 

dari materi pembelajaran PPKn yang berbentuk pohon, dimana antara 

akar, batang, dan cabang-cabangnya merupakan materi yang 

berkembang dan berhubungan, bertujuan untuk mempermudah siswa 

dalam memahami materi tertentu. Dinamakan Pohon Pintar PPKn 
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karena Pohon Pintar ini memiliki cakupan yang luas tidak hanya 

materi tertentu dalam mata pelajaran PPKn, namun setiap materi atau 

pokok bahasan PPKn dapat dibuatkan media Pohon Pintar ini. 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi  belajar  menurut  Depdiknas  (2007:895)  merupakan  

hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). 

Menurut Winkel (1996:475) prestasi belajar adalah hasil yang telah 

dicapai seseorang dalam belajar. Prestasi belajar dalam penelitian ini 

adalah hasil dari Prates dan Postes satu bab atau satu pokok bahasan 

dalam mata pelajaran PPKn.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Keefektifan Pembelajaran 

1. Pengertian Keefektifan  

Keefektifan dapat diartikan ada efeknya sehingga membawa hasil. 

Menurut Supardi (2013:164), keefektifan adalah usaha untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, rencana, dengan 

menggunakkan data, sarana maupun waktu yang tersedia untuk memperoleh 

hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keefektifan 

merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan 

menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil 

yang dicapai. 

Menurut Pipin (dalam Supardi, 2013:164), keefektifan adalah 

terlaksananya kegiatan dengan baik, teratur, bersih, rapi, sesuai dengan 

ketentuan dan mengandung unsur-unsur kualitatif dan seni. Kartimi (dalam 

Supardi, 2013:164), menambahkan bahwa untuk meningkatkan keefektifan 

dalam kegiatan pembelajaran harus diperhatikan beberapa faktor: antara lain 

kondisi kelas, sumber belajar, media, dan alat bantu. Sedangkan Mulyasa 

(2007:82) menyatakan bahwa masalah keefektifan biasanya berkaitan erat 

dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang 

telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang 

direncanakan. 
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Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa keefektifan 

adalah keterkaitan yang erat antara tujuan dengan hasil yang dicapai, 

semakin banyak tujuan yang dicapai maka semakin efektif suatu kegiatan. 

Miarso (dalam Warsita, 2008:287) mengemukakan bahwa 

pembelajaran yang efektif adalah belajar yang bermanfaat dan bertujuan 

bagi peserta didik, melalui pemakaian prosedur yang tepat. Pengertian ini 

mengandung dua indikator, yaitu terjadinya belajar pada peserta didik dan 

apa yang dilakukan guru. Menurut Sutikno (dalam Warsita, 2008:288) 

menyebutkan pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, 

menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

harapan. 

Menurut Popham (2003:7), keefektifan proses pembelajaran 

seharusnya ditinjau dari hubungan guru tertentu yang mengajar kelompok 

siswa tertentu, di dalam situasi tertentu dalam usahanya mencapai tujuan-

tujuan instruksional tertentu.  keefektifan proses pembelajaran berarti 

tingkat keberhasilan guru dalam mengajar  kelompok siswa tertentu dengan 

menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. 

Pembelajaran yang efektif memudahkan peserta didik untuk belajar 

sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai konsep, cara 

hidup serasi dengan sesama, atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan. 

Disini siswa secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan penemuan 

informasi (pengetahuan) serta keterkaitan informasi yang diberikan. Siswa 
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tidak hanya secara pasif menerima pengetahuan yang diberikan guru karena 

hasil pembelajaran tidak hanya meningkatkan pemahaman dan daya serap 

siswa saja tetapi juga meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Dengan 

demikian dalam pembelajaran perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan 

siswa dalam pengorganisasian pelajaran dan pengetahuannya, semakin aktif 

siswa dalam pembelajaran maka ketercapaian ketuntasan pembelajaran 

semakin besar sehingga semakin efektiflah pembelajaran tersebut. 

Strategi  guru untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran di 

dalam kelas, Sobry (2008:87) memaparkan sebagai berikut : 

 

 

  

 

       Persiapan 

 

 

  

 

 

    Pelaksanaan   

 

 

 

1. Datang tepat waktu.  

2. Menumbuhkan motivasi pada peserta didik.   

3. Menciptakan komunikasi (interaksi) yang baik.   

4. Menggunakan media pembelajaran yang baik 

dan bervariasi.   

5. Menggunakan model pembelajaran yang baik 

dan bervariasi.   

6. Memberi ringkasan materi dan atau handout 

1. Mengecek / membuat silabus.   

2. Menentukan tujuan instruksional umum. 

3. Menentukan tujuan instruksional khusus. 

4. Memilih model pembelajaran dan alat bantu 

yang relevan.  

5. Menentukan cara evaluasi.  

6. Menentukan kapan pendidikan dimulai.   

7. Menentukan bacaan wajib dan pilihan.  

8. Belajar  dan  menguasai  bahan  pelajaran  yang 

akan disampaikan.   

9. Membuat ringkasan / garis besar apa yang  akan 

disampaikan. 
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        Evaluasi 

Gambar 1. Upaya Dalam Peningkatan Keefektifan Pembelajaran.  

2. Indikator Keefektifan Pembelajaran 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila memenuhi indikator-

indikator keefektifan pembelajaran. Eggen dan Kauchak (dalam Warsita, 

2008:289) mengemukakan pembelajaran yang efektif memiliki beberapa 

indikator yakni: 

a. peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya 

melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-

kesamaan dan perbedaan-perbedaan dan membentuk konsep dan 

generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan, 

b. guru menyediakan materi sebagai fokus berfikir dan berinteraksi 

dalam pelajaran, 

c. aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada 

pengkajian, 

d. guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan 

kepada peserta didik dalam menganalisis informasi, 

e. orientasi pembelajaran penguasaan isi pembelajaran dan 

pengembangan keterampilan berpikir, serta 

f. guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai 

dengan tujuan dan gaya pembelajaran guru. 

Harus didasarkan pada tujuan pembelajaran 

instruksional yang telah ditetapkan. 
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Sedangkan menurut Wottuba and Wright (dalam Warsita, 

2008:289-290) mengemukakan indikator  yang menunjukkan 

pembelajaran yang efektif adalah: 

a. pengorganisasian pembelajaran dengan baik, 

b. komunikasi secara efektif, 

c. penguasaan dan antusiasme dalam mata pelajaran, 

d. sikap positif terhadap peserta didik, 

e. pemberian ujian dan nilai yang adil, 

f. keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, dan 

g. hasil belajar peserta didik yang baik. 

Indikator efektifitas pembelajaran (menggunakan media Pohon 

Pintar PPKn) yang dimaksud dalam penelitian ini, apabila: 

a. Aktivitas belajar siswa yang menggunakan media Pohon Pintar PPKn 

lebih baik dibandingkan menggunakan media pembelajaran 

konvensional. 

b. Hasil belajar kognitif siswa yang menggunakan media Pohon Pintar 

PPKn lebih baik dibandingkan menggunakan media pembelajaran 

konvensional. 

c. Sikap respon positif siswa yang menggunakan media Pohon Pintar 

PPKn lebih baik dibandingkan menggunakan media pembelajaran 

konvensional. 

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator penilaian aktivitas 

belajar siswa mengacu pada penggolongan aktivitas siswa dalam belajar 
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oleh Diedrich (dalam Hamalik, 2013:172-173) menjadi 8 kelompok 

antara lain: 

a. kegiatan-kegiatan visual (Visual Activities), meliputi: membaca, 

melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain, 

b. kegiatan-kegiatan lisan (Oral Activities), meliputi: mengemukakan 

suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi, 

c. kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening Activities), meliputi: 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio, 

d. kegiatan-kegiatan menulis (Writing Activities), meliputi: menulis 

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

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket, 

e. kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing Activities), meliputi: 

menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola, 

f. kegiatan-kegiatan metrik (Motor Activities), meliputi: melakukan 

percobaan, memilih alat-alat, melakukan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun, 
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g. kegiatan-kegiatan mental (Mental Activities), meliputi: merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis factor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan, 

h. kegiatan-kegiatan emosional (Emotional Activities), meliputi: minat, 

membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu 

sama lain. 

B. Media Pembelajaran Interaktif Pohon Pintar PPKn 

1. Pengertian Media Pembelajaran Interaktif 

Media merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu 

proses komunikasi khususnya proses belajar mengajar . Kata media 

berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 

2013:3). The Association for Educational Communication and 

Technology (AECT dalam Asyhar, 2012:4) menyatakan bahwa media 

adalah apa saja yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Sementara 

menurut Suparman (dalam Asyhar, 2012:4), media merupakan alat yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim pesan 

kepada penerima pesan. Dari berbagai pandangan ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa media adalah alat apa saja yang digunakan sebagai 

perantara menyampaikan informasi dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan. 
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Secara terminologis, ada berbagai definisi yang diberikan tentang 

media pembelajaran. Gagne (dalam Asyhar, 2012:7) mendefinisikan 

bahwa media pembelajaran adalah berbagai komponen pada lingkungan 

belajar yang membantu pembelajar untuk belajar. Briggs (dalam Asyhar, 

2012:7) mendefinisikan media pembelajaran sebagai sarana fisik yang 

digunakan untuk mengirim pesan kepada pesertaa didik sehingga 

merangsang mereka untuk belajar. Selanjutnya, Schramm menambahkan 

tentang media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan (informasi) 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran (Widodo dan 

Jasmadi dalam Asyhar, 2012:7). Dari pengertian di atas, Asyhar (2012:8) 

memahami media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 

terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para 

ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan atau digunakan untuk 

mengirimkan pesan dari suatu sumber kepada penerimanya sehingga 

terjadi proses dan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. 

Interaktif memiliki arti bersifat saling melakukan aksi, antar-

hubungan, saling aktif (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003). Arsyad 

(2013:38-39) menjelaskan tentang makna media interaktif bahwa salah 

satu ciri dari media ini adalah ia membawa pesan atau informasi kepada 
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penerima. Sebagian diantaranya memproses pesan atau informasi yang 

diungkapkan oleh siswa. Dengan demikian, media ini disebut media 

interaktif. Yang terpenting adalah pesan atau informasi disiapkan untuk 

kebutuhan dan kemampuan belajar seseorang serta dikembangkan agar 

siswa berpartisipasi dengan aktif selama proses belajar. Ringkasnya, 

dengan media tersebut terciptalah lingkungan pengajaran yang interaktif 

yang memberikan respons terhadap kebutuhan belajar siswa dengan jalan 

menyiapkan kegiatan belajar yang efektif guna menjamin terjadinya 

belajar. Jadi, dapat disimpulkan media pembelajaran interaktif yaitu 

media pembelajaran yang mampu menimbulkan keaktifan atau saling 

komunikasi antara siswa dan guru. Media yang tidak hanya menjadi pesan 

saja namun juga media interaksi yang baik antara siswa dan guru. 

2. Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum, beberapa manfaat penggunaan media pembelajaran 

dijelaskan sebagai berikut (Midun dalam Asyhar, 2012:41) : 

a. media pembelajaran yang bervariasi dapat memperluas cakrawala 

sajian materi pembelajaran yang diberikan di kelas seperti buku, foto-

foto dan nara sumber. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki 

banyak pilihan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing, 

b. peserta didik akan memperoleh pengalaman beragam selama proses 

pembelajaran. Pengalaman yang bervariasi ini akan sangat berguna 

bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai tugas dan 
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tanggungjawab yang berbagai macam, baik dalam pendidikan, di 

masyarakat, dan di lingkungan kerjanya, 

c. media pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang 

kongkret dan langsung kepada peserta didik, seperti kegiatan 

karyawisata ke pabrik, pusat tenaga listrik swalayan, bank, industry, 

pelabuhan, dan sebagainya. Dengan demikian peserta didik akan 

merasakan dan melihat secara langsung keterkaitan antara teori dan 

praktik atau memahami aplikasi ilmunya di lapangan, 

d. media pembelajaran menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, 

dikunjungi atau dilihat oleh peserta didik, baik karena ukurannya yang 

terlalu besar seperti sistem tata surya, terlalu kecil seperti virus, atau 

rentang waktu prosesnya terlalu panjang misalnya proses metamorfosa 

dan pelapukan batuan, atau masa kejadiannya sudah lama seperti 

terjadinya perang uhud. Dengan media, keterbatasan-keterbatasan 

media tersebut dapat di atasi. Misalnya dengan menggunakan berbagai 

jenis media berupa model, protipe, peta, denah, foto, video, film, 

mengunjungi situs dan sebagainya, 

e. media-media pembelajaran dapat memberikan informasi yang akurat 

dan terbaru, misalnya penggunaan buku teks, majalah, dan orang 

sebagai sumber informasi, 

f. media pembelajaran dapat menambah kemenarikan tampilan materi 

sehingga meningkatkan motivasi dan minat serta mengambil perhatian 
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peserta didik untuk fokus mengikuti materi yang disajikan, sehingga 

diharapkan  keefektifan belajar dapat meningkat pula, 

g. media pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk berfikir 

kritis, menggunakan kemampuan imajinasinya, bersikap dan 

berkembang lebih lanjut, sehingga melahirkan kreativitas dan karya-

karya inovativ, 

h. media dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, karena 

dengan menggunakan media dapat menjangkau peserta didik di 

tempat yang berbeda-beda, dan di dalam ruang lingkup yang tak 

terbatas pada suatu waktu tertentu. Dengan media, durasi 

pembelajaran juga bisa dikurangi. Misalnya guru tidak memerlukan 

waktu berlama-lama menjelaskan satu topik, dengan bantuan media 

materinya sudah bisa langsung dipahami oleh peserta didik, 

i. media pembelajaran dapat memecahkan masalah pendidikan atau 

pengajaran baik dalam lingkup mikro maupun makro. 

Sudjana dan Rivai (dalam Arsyad, 2013:28) mengemukakan 

manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu : 

a. pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, 

b. bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami  oleh siswa dan  memungkinkan siswa menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran, 
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c. metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata pleh guru, sehingga siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar 

pada setiap jam pelajaran, 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-

lain. 

3. Jenis Media Pembelajaran 

Beragam jenis dan format media sudah dikembangkan dan 

digunakan dalam pembelajaran, namun pada dasarnya semua media 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: media visual, 

media audio, media audio-visual, dan multimedia (Asyhar, 2012:44). 

Berikut ini penjelasan keempat jenis media tersebut (Asyhar, 2012:44-

45): 

a. Media Visual 

Media  visual yaitu jenis media yang digunakan hanya 

megandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. 

Dengan media ini, pengalaman belajar yang dialami peserta didik 

sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya. Beberapa media 

visual antara lain: (a) media cetak seperti buku, modul, jurnal, peta, 

gambar, dan poster, (b) model dan prototype seperti globe bumi, dan 

(c) media realitas alam sekitar dan sebagainya. 
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b. Media Audio 

Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta 

didik. Pengalaman belajar yang akan didapatkan adalah dengan 

mengandalkan indera kemampuan pendengaran. Oleh karena itu, 

media audio hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata 

(Munadi dalam Asyhar, 2012:44-45). Pesan dan informasi yang 

diterimanya adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan, kata-kata 

dan lain-lain. Sedangkan pesan nonverbal adalah dalam bentuk bunyi-

bunyian, music, bunyi tiruan dan sebagainya. Contoh media audio 

yang umum digunakan adalah tape recorder, radio, dan CD player. 

c. Media Audio-visual 

Media media audio-visual adalah jenis media yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan 

informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan 

verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun 

pendengaran. Beberapa contoh media audio-visual adalah film, video, 

program TV dan lain-lain. 

d. Multimedia 

Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media 

dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera 
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penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual 

gerak, dan audio serta media interaktif berbasis komputer dan 

teknologi komunikasi dan informasi. Dapat disimpulkan bahwa 

multimedia merupakan media berbasis komputer yang menggunakan 

berbagai jenis media secara terintegrasi dalam satu kegiatan. Itulah 

sebabnya, pembelajaran dengan media interaktif, internet dan lain-lain 

sering dianggap pembelajaran dengan multimedia. Multimedia 

memberikan pengalaman belajar secara langsung, baik dengan cara 

berbuat dan melakukan di lokasi, maupun dengan cara terlibat seperti 

permainan, simulasi, bermain peran, teater, dan sebagainya. 

4. Media sebagai Permainan yang Menyenangkan 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa mata pelajaran PPKn kurang 

diminati siswa karena banyak materi yang berupa hafalan teori yang 

abstrak. Tak heran jika siswa kurang aktif dan kurang motivasi dalam 

pembelajaran. Salah satu cara untuk mengatasi sikap pasif dan 

menumbuhkan minat belajar siswa adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran (Sadiman, 2002:16). Media pembelajaran merupakan semua 

sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pebelajar. 

Salah satu media yang menarik dan menyenangkan adalah dengan media 

permainan. Peneliti memilih mengembangkan media pembelajaran 

dengan permainan karena berdasarkan pendapat para ahli dan diperkuat 

dengan beberapa penelitian menyatakan bahwa permainan efektif dapat 

digunakan dalam pembelajaran. 
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Menurut Yulianty (2011:7), bermain merupakan suatu proses 

alamiah yang dengan sendirinya dilakukan oleh anak-anak. Melalui suatu 

permainan, diharapkan siswa dapat memperoleh kesenangan tanpa adanya 

paksaan. Selanjutnya Sadiman (2002:75), mengatakan bahwa permainan 

adalah setiap kontes antara pemain yang berinteraksi satu sama lain 

dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Dengan demikian, melalui permainan dapat disisipkan materi 

pelajaran sehingga siswa tidak hanya bermain tetapi mereka juga dapat 

melakukan proses belajar. 

Menurut Sadiman (2002:78), permainan sebagai suatu media 

pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, diantaranya permainan adalah 

sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, sesuatu yang menghibur. 

Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk 

belajar. Permainan memberikan pengalaman-pengalaman nyata dan dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya. Beberapa 

manfaat belajar sambil bermain adalah menyingkirkan keseriusan yang 

menghambat, menghilangkan stres dalam lingkungan belajar, mengajak 

siswa terlibat penuh dalam pembelajaran, meningkatkan proses belajar, 

membangun kreativitas diri, mencapai tujuan dengan ketidaksadaran, 

meraih makna belajar melalui pengalaman, dan memfokuskan siswa 

sebagai subjek belajar (Yusuf, 2011:17). 

Riyana (dalam Asyhar, 2012:29), menjelaskan bahwa melalui 

media suatu proses pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan 
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(joyfull learning), misalnya siswa yang memiliki ketertarikan terhadap 

warna maka dapat diberikan media dengan warna yang menarik. Begitu 

juga halnya dengan siswa yang senang berkreasi selalu ingin menciptakan 

bentuk atau objek yang diinginkannya, siswa tersebut dapat diberikan 

media yang sesuai, seperti plastisin, media balok bangun ruang, atau 

diberikan media gambar lengkap dengan catnya. 

Media Pohon Pintar PPKn merupakan media yang cocok untuk 

siswa yang ingin bermain dengan warna dan berkreasi sesuai materi 

pelajaran. Siswa dengan segala kreatifitasnya, dengan dipandu oleh guru, 

merancang dan membuat media Pohon Pintar PPKn sebagai langkah 

untuk membangun keaktifan siswa sekaligus mengolah informasi yang 

ada sebelum nantinya dipresentasikan di depan kelas. 

5. Media Pohon Pintar PPKn 

Media Pohon Pintar PPKn termasuk media visual tiga dimensi. 

Daryanto (2013:29) mengatakan media tiga dimensi ialah sekelompok 

media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional. 

Kelopok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun 

mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. 

Media tiga dimensi yang dapat diproduksi dengan mudah, adalah 

tergolong sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya, karena 

tanpa harus memerlukan keahlian khusus, dapat dibuat sendiri oleh guru, 

bahannya mudah diperoleh di lingkungan sekitar. 
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Moedjiono (dalam Daryanto, 2013:29) mengatakan bahwa media 

sederhana tiga dimensi memiliki kelebihan-kelebihan: memberikan 

pengalaman secara langsung, penyajian secara kongkrit dan menghindari 

verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh baik konstruksi 

maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi  secara 

jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Sedangkan 

kelemahan-kelemahannya adalah: tidak bisa menjangkau sasaran dalam 

jumlah yang besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan 

perawatannya rumit. 

Peneliti memberikan pendekatan pemahaman tentang Pohon Pintar 

PPKn dengan bagan pohon sebagai media visual dua dimensi. 

Perbedaannya adalah apabila Pohon Pintar PPKn bersifat tiga dimensi 

sedangkan bagan pohon bersifat dua dimensi. Bagan pohon menurut 

Daryanto (2013:120-121) adalah bagan yang visualisasinya 

menggambarkan suatu proses dari bawah atau dasar yang terdiri dari 

beberapa akar menuju batang tunggal. Cabang-cabang tersebut 

menggambarkan perkembangan serta hubungan. Sedangkan menurut 

Munadi (2013:95), bagan pohon seperti yang diungkapkan oleh namanya, 

ialah ibarat sebatang pohon yang tumbuh dengan cabang-cabang dan 

ranting-ranting dimana bergantung buah-buahan. Bagan pohon digunakan 

untuk menjelaskan bahwa dari satu benda dapat dihasilkan berbagai benda 

yang lain. Bagan pohon juga dapat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara konsep. 
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Dari berbagai pandangan para ahli di atas, sebagai pendekatan 

tentang teori Pohon Pintar, maka dapat disumpulkan bahwa media Pohon 

Pintar PPKn adalah media visualisasi 3 (tiga) dimensi dari materi 

pembelajaran PPKn yang berbentuk pohon, dimana antara akar, batang, 

dan cabang-cabangnya merupakan materi yang berkembang dan 

berhubungan, bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami 

materi tertentu. Setiap batang dan cabang diberi nama khusus. Penamaan 

menggunakan kata kunci disesuaikan dari materi yang paling umum ke 

materi yang khusus. Kata kunci tersebut dibuat simbol yang 

melambangkan materi sehingga mudah diingat. Kata kunci maksimal 3 

(tiga) kata. Dinamakan Pohon Pintar PPKn karena Pohon Pintar ini 

memiliki cakupan yang luas tidak hanya materi tertentu dalam mata 

pelajaran PPKn, namun setiap materi atau pokok bahasan PPKn dapat 

dibuatkan media Pohon Pintar ini. Media Pohon Pintar PPKn bersifat 

interaktif karena dari siswa terlibat langsung dan berpartisipasi secara 

aktif dalam pembuatan Pohon Pintar PPKn. 

C. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar merupakan salah satu bentuk perilaku yang amat penting 

bagi kelangsungan hidup manusia. Belajar membantu manusia 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Slameto (dalam Djamarah, 

2011:13) menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 
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interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor (Djamarah, 2011:13). 

Prestasi  belajar  menurut  Depdiknas  (2007:895),  merupakan  

hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Menurut 

Winkel (1996:475), prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai 

seseorang dalam belajar. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan 

adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan 

didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Hasil dari proses 

belajar tersebut tercermin dalam prestasi belajarnya. 

Menurut Poerwadarminta (1990:260), prestasi belajar adalah hasil 

yang dicapai seorang siswa dalam jangk waktu tertentu dan tercatat dalam 

buku raport sekolah. Dalam belajar, sikap seseorang selalu mempunyai 

harapan untuk mencapai hasil yang optimal demi tercapainya prestasi 

belajar yang tinggi. Prestasi belajar juga sering diatakan sebagai hasil dari 

perbuatan belajar yang melukiskan taraf kemampuan seseorang setelah 

belajar dan berlatih dengan sengaja sehingga menimbulkan perubahan 

tingkah laku ke arah yang lebih maju. Suryabrata (1984:26), berpendapat 

bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai seseorang 

dalam belajar. Prestasi ini dinyatakan dalam nilai raport atau indeks 

prestasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran proses belajar. 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam belajar 

berdasarkaan hasil pengukuran proses belajar dalam jangka waktu tertentu 

yang dinyatakan dalam nilai raport. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar ditentukan oleh beberapa faktor. Menurut 

Suryabrata (1984:203), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

antara lain: 

a. faktor-faktor dari luar diri (eksternal): 

1) faktor-fakor eksternal nonsosial, misalnya: keadaan udara, suhu, 

cuaca, waktu, tempat, letak, dan alat-alat yang digunakan, 

2) faktor-faktor eksternal sosial, misalnya: kehadiran orang lain dan 

dukungan sosial, 

b. faktor-faktor dari dalam diri (internal): 

1) fisiologis: keadaan jasmani, nutrisi, penyakit, dan panca indera, 

2) psikologis: inteligensi motivasi, bakat, minat, dan kepribaadian. 

Gie (1988:57), mengemukakan ada tiga faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar seseorang yaitu: 

a. keteraturan. Hanya melalui belajar secara teratur maka seseorang 

siswa akan memperoleh hasil yang baik, 

b. disiplin. Dengan jalan disiplin dalam belajar maka seorang siswa akan 

mencapai hasil yang baik, 
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c. konsentrasi. Untuk mencapai prestasi yang baik, maka diperlukan 

konsentrasi dalam belajar. 

Dari beberapa pandangan ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pada intinya prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal atau yang berasal dari diri sendiri, dan faktor eksternal 

atau faktor yang berasal dari luar diri. 

3. Pengukuran Prestasi Belajar 

Gronlund (dalam Azwar, 2003:18-22), merumuskan beberapa 

prinsip dasar dalam pengukuran tes prestasi belajar sebagai berikut: 

a. tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara 

jelas sesuai dengan tujuan instruksional, 

b. tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang represeentatif dari 

hasil belajar dan dari materi yang dicakup oleh program instruksional 

atau pengajaran, 

c. tes prestasi harus berisi aitem-aitem dengan tipe yang paling cocok 

guna mengukur hasil belajar yang diinginkan, 

d. tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan 

tujuan penggunaan hasilnya, 

e. reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil 

ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati, 

f. tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan belajar pada 

anak didik. 
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Menurut Suryabrata (1984:322), untuk mengetahui prestasi belajar 

seseorang perlu dilakukan penilaian terhadap hasil pendidikan yang 

diberikan. Adapun cara seseorang melakukan penilaian tersebut 

bermacam-macam, misalnya: dengan jalan testing, dengan memberikan 

tugas-tugas tertentu, dengan bertanya tentang berbagai hal, menyuruh 

membuat karangan, memberi ulangan, dan lain-lain. 

Selanjutnya Winkel (1996:19) berpendapat bahwa kegiatan belajar 

menghasilkan suatu perubahan yang pada waktu-waktu tertentu harus 

dievaluasi atau dinilai untu melihat seberapa jauh perubahan yang terjadi 

sejalan dengan tujuan pendidikan. Hasil dari penilaian prestasi belajar 

dapat dilihat melalui buku raport yang diberikan pada akhir semester atau 

catur wulan dan biasanya angka yang tercantum di dalam raport 

merupakan nilai rata-rata yang berbobot dari seluruh nilai yang diperoleh 

selama catur wulan atau semester itu berlangsung. 

Azwar (2003:9) berpendapat bahwa tes prestasi belajar berupa tes 

yang disusun secara terencana untuk mengungkap performansi maksimal 

subjek dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. 

Dalam kegiatan pendidikan formal di kelas, tes prestasi belajar dapat 

berbentuk ulangan-ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, bahkan 

ebtanas dan ujian-ujian masuk perguruan tinggi. 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran prestasi belajar adalah penilaian terhadap hasil pendidikan 

yang diberikan kepada siswa pada suatu waktu yang tertentu dan 
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dituliskan dalam bentuk angka-angka atau huruf. Biasanya dengan 

melihat hasil nilai dibuku raport. Pengukuran prestasi belajar dalam 

penelitian ini adalah dengan Prates dan Postes. 

D. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

Urgensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam setiap 

jenjang pendidikan tidak terlepas dari fungsi dan peranan Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan 

harapan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Meskipun 

Pendidikan Kewarganegaraan harus melalui berbagai perubahan nama 

dan materi dari setiap kurikulum namun tidak dapat dipungkiri 

Pendidikan Kewarganegaraan telah memberikan kontribusi yang cukup 

besar dalam mencetak generasi bangsa berkepribadian luhur. Dalam 

kurikulum 2013 nama pelajaran yang sebelumnya Pendidikan 

Kewarganegaraan, sekarang berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

Dalam Lampiran Permendikbud No. 58 Tahun 2014 dikemukakan 

bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam 

Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar 

pertimbangan: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber 

rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan 
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pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, nilai dan 

semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan 

Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-

pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter 

Pancasila. 

Jadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata 

pelajaran yang membentuk manusia Indonesia menjadi warga negara 

yang baik sesuai Pancasila dan UUD 1945. 

2. Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

Bertolak dari berbagai kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis, 

dan paedagogis, mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, secara utuh 

memiliki karakteristik sebagai berikut (Permendikbud No. 58 Tahun 

2014). 

a. Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn); 

b. Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki 

misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; 

c. Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) 

yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi 
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peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, 

pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai 

dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan 

semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific 

approach) yang dipersyaratkan dalam kurilukum 2013 memusatkan 

perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3, keterampilan 

(KI–4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui 

transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual. 

3. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewargangaraan 

Berdasarkan Permendikbud No. 58 Tahun 2014, secara umum 

tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi 

peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap 

kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab 

kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic 

responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan 

kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan 

(civic competence and civic responsibility). 

Secara khusus Tujuan PPKn (Permendikbud No. 58 Tahun 2014) 

yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik 

mampu: 
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a. menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, 

dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial; 

b. memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif 

dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

c. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat 

kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan 

d. berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai 

anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan 

harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Berdasarkan Permendiknbud No. 58 Tahun 2014, dengan 

perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka ruang lingkup 

PPKn meliputi: 

a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup 

bangsa, 

b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan 

konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
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c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final 

bentuk Negara Republik Indonesia, 

d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang 

melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Dengan demikian PPKn lebih memiliki kedudukan dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan 

kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan 

civic education di USA, citizenship education di UK, talimatul 

muwatanah di negara-negara Timur Tengah, education civicas di 

Amerika Latin. 

b. PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan 

pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia 

sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan 

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003. 
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E. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa difinisi yang ada, maka 

kerangka berfikir yang ada dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti 

pada gambar 2 berikut : 

 

    

 

 

 

    

 

Gambar 2.  Kerangka berfikir dalam penelitian uji keefektifan. 

Keterangan : 

Kerangka berfikir (theoritical framework) merupakan serangkaian 

konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh 

peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang dapat menghasilkan nilai yang baik, begitu juga suasana 

atau proses belajar mengajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Salah satu 

cara untuk  dapat membuat proses belajar mengajar yang aktif, kreatif dan 

menyenangkan dibutuhkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Tak 

dipungkiri lagi bahwa adanya media pembelajaran sangat membantu guru 

dalam proses belajar mengajar di kelas. Media pembelajaran merupakan 

Media Pohon 

Pintar PPKn 

Siswa 

(Kelas Eksperimen) 

Prestasi Belajar Media 

Pohon Pintar PPKN 

KEEFEKTIFAN 

Media 

Konvensional 

Siswa 

(Kelas Kontrol) 

Prestasi Belajar Media 

Konvensional 

Prestasi Belajar PPKn Rendah 

Kebosanan Pada Siswa 
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segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari suatu sumber belajar 

kepada para siswa. Maka dari itu adanya media pembelajaran menjadi hal 

yang sangat penting dalam pembelajaran. 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata 

pelajaran yang mayoritas pelajarannya menghafal konsep atau aturan tertentu. 

Tidak heran jika banyak siswa yang malas dan bosan ketika mengikuti mata 

pelajaran PPKn. Tentu saja hasil akhirnya kurang memuaskan. Guru PPKn 

perlu berinovasi agar siswa-siswa tertarik dengan mata pelajaran PPKn. Salah 

satu cara inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan Pohon 

Pintar PPKn. 

Pohon Pintar PPKn merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan 

ketertarikan siswa dalam pelajaran PPKn. Apabila siswa sudah tertarik maka  

dengan senang hati mereka untuk mendengarkan dan menerima materi 

pelajaran. Apalagi Pohon Pintar PPKn ini juga mengasah daya kreativitas dan 

kerja sama antar siswa sekaligus kelompok. Untuk menguji efektifitas dari 

Pohon Pintar PPKn ini maka diterapkan kepada dua kelas sampel. Satu kelas 

sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas yang lain sebagai kelas kontrol. 

Prestasi belajar dari dua kelas sampel tersebut diolah dan dibandingkan untuk 

mengungkap efektifitas dari Pohon Pintar PPKn. Diharapkan dengan media 

Pohon Pintar PPKn hasilnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa 

tersebut. Apabila prestasi belajar meningkat maka media pembelajaran dapat 

dikatakan efektif. 
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F. Hipotesis Penelitian 

Terdapat berbagai macam pengertian hipotesis dari para ahli yang 

berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. 

Menurut Maman Rachman (1999 : 47) hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara 

empiris. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat 

kebenarannya. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

Ho: Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara sebelum dan 

setelah mendapat perlakuan media Pohon Pintar PPKn. 

Ha: Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara sebelum dan setelah 

mendapat perlakuan media Pohon Pintar PPKn. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

campuran. Menurut Rachman (2011:203), yang dimaksud dengan metode 

campuran ialah menggunakan dua atau lebih metode yang diambil dari dua 

pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan kualitatif atau kuantitatif (dapat 

sebaliknya). Selanjutnya Sugiyono (2011:404), berpendapat bahwa metode 

penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang 

mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan 

metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu 

kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, 

reliable, dan objektif. 

Metode campuran digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama, 

penelitian campuran lebih cocok digunakan untuk menguji keefektifan 

sebuah media pembelajaran terhadap prestasi belajar dan untuk 

mendeskripsikan implementasi dari media pembelajaran tersebut; kedua, 

metode ini menggunakan instrumen penelitian dari metode kuantitatif yaitu 

tes dan dari metode kualitatif yaitu wawancara. 

Desain penelitian mengadopsi dari pendapat Brannen (dalam 

Rachman, 2011:222) yaitu desain metode campuran digunakan secara 

berurutan. Metode kuantitatif lebih dominan dan dilakukan sebagai metode 

awal kemudian diikuti dengan metode kualitatif. Peneliti melakukan 

penelitian kuantitatif menggunakan teknik pemberian soal tes kepada siswa 
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untuk mengetahui keefektifan penggunaan media Pohon Pintar PPKn. 

Kemudian Penulis melanjutkan penelitian dengan menggunakan wawancara 

untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari media Pohon Pintar PPKn 

tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan dari media 

pembelajaran Pohon Pintar PPKn terhadap prestasi belajar siswa dan 

mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran. Setelah mendapat 

informasi yang menyeluruh dari penelitian ini, tahap selanjutnya adalah 

menyimpulkan apakah media pembelajaran Pohon Pintar PPKn efektif 

untuk diterapkan pada mata pelajaran PPKn, khusunya di SMK N 2 

Magelang dan seluruh sekolah di Indonesia pada umumnya.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sudjana (2005:6), populasi merupakan totalitas semua 

nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pangukuran kuantitatif atau 

kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan 

yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa di SMK N 2 Magelang tahun ajaran 

2014/2015 sejumlah 1.070 siswa. Terbagi dalam 30 rombongan belajar, 

dimana masing-masing tingkat kelas X ada 10 rombongan belajar, kelas 

XI ada 10 rombongan belajar, dan kelas XII ada 10 rombongan belajar. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana, 

2005:6). Sampel untuk penelitian kuantitatif adalah dua rombongan 

belajar, yaitu: Kelas X AP 1 sejumlah 36 siswa sebagai kelas kontrol 

dan Kelas X AP 2 sejumlah 36 siswa sebagai kelas eksperimen. 

Sedangkan informan untuk penelitian kualitatif berjumlah tujuh orang, 

terdiri dari satu orang guru dan enam orang siswa. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek 

pengamatan peneliti (Rachman, 2011: 83). Sedangkan menurut Sugiyono 

(2012), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Lebih lanjut Hatch dan Forhady (dalam Sugiyono, 2012) memaparkan 

secara teoretis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau 

objek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau 

satu objek dengan objek yang lain. Penelitian ini menggunakan variabel 

yang dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran Pohon Pintar PPKn. 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang tergantung pada variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar siswa. 

D. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi 

yang menjadi sasaran dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

mengambil lokasi di SMK Negeri 2 Magelang. Terlepas dari sejarahnya 

bahwa SMK N 2 Magelang adalah sekolah percontohan namun 

kenyataannya memang SMK N 2 Magelang merupakan sekolah favorit di 

Kota Magelang. Diharapkan dengan penggunaan media Pohon Pintar PPKn 

di SMK N 2 Magelang bisa dijadikan contoh bagi guru-guru PPKn lainnya 

yang ada SMA/K di Kota Magelang pada khususnya dan di Indonesia pada 

umumnya. 

E. Fokus penelitian 

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat 

keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus 

penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam 

membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, 

penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi  kriteria inklusif-eksklusif atau 

masuk-keluar  suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 

2010:94). 
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Fokus penelitian tersebut dirinci menjadi beberapa indikator 

penelitian sebagai berikut: 

1.  Efektifitas media pembelajaran interaktif Pohon Pintar PPKn dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang. 

a. Pra penggunaan media Pohon Pintar PPKn 

b. Penggunaan media Pohon Pintar PPKn 

c. Pasca penggunaan  media Pohon Pintar PPKN 

2. Penggunaan media pembelajaran interaktif Pohon Pintar PPKn dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang. 

a. Peningkatan prestasi belajar siswa. 

b. Peningkatan keaktifan siswa. 

3. Kelebihan dan kelemahan penggunaan media pembelajaran interaktif 

Pohon Pintar PPKn dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK 

N 2 Magelang. 

a. Kelebihan media Pohon Pintar PPKN 

b. Kelemahan media Pohon Pintar PPKN 

F. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Menurut lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2010: 157) 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen sumber tertulis, 

dokumentasi, dan data statistik. 
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Melengkapi data yang akan digunakan dalam penelitian ini maka 

digunakan berbagai sumber data sebagai berikut. 

1.  Sumber data primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung dilapangan dari informan yang memberikan data langsung 

kepada yang bersangkutan. 

Informan adalah orang yang memberikan informasi guna dapat 

memecahkan masalah yang diajukan (Arikunto, 2006: 145). Informan 

dalam penelitian ini adalah: a) Siswa kelas eksperimen, dan b) Guru 

PPKn. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis (tabel, catetan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, 

rekaman video, dan lainnya yang dapat memperkaya data primer.  

(Arikunto, 2006: 22). Data sekunder dalam penelitian ini antara lain di 

peroleh dari arsip atau dokumen-dokumen SMK N 2 Magelang. 

G. Teknik pengumpulan data 

Mendukung terselesaikannya penelitian ini maka perlu diadakan 

pengumpulan data, untuk memperoreh data yang baik, akurat, dan valid 

sehingga membutuhkan teknik pengumpulan data yang relevan sehingga 

tidak terjadi kekeliruan. 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data adalah: 
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1. Tes 

Tes ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat 

dijadikan dasar bagi penetapan skor angka (Rachman, 2011:108). Jenis 

tes yang akan digunakan adalah jenis tes tertulis. Tes tertulis yaitu 

sejumlah pertanyaan yang diajukan secara tertulis tentang aspek-aspek 

yang ingin diketahui keadaannyadari jawaban yang diberikan secara 

tertulis pula. Secara lebih spesifik lagi tes tertulis yang akan digunakan 

berbentuk tes objektif. Tes objektif adalah suatu tes yang disusun 

dimana setiap pertanyaan tes yang disediakan alternatif jawaban yang 

dapat dipilih (Rachman, 2011:108). Adapun tes objektif yang diterapkan 

dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda (multiple choise items). 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, 

prasasti, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Dalam penelitian 

kuantitatif teknik ini berfungsi untuk menghimpun secara selektif bahan-

bahan yang dipergunakan di dalam kerangka atau landasan teori, 

penyusunan hipotesis secara tajam (Rachman, 2011:116). 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data tertulis terkait hasil Pratest dan Posttest, foto-

foto kegiatan, dan hasil observasi. 
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3. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman, 

2011: 99). Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

observasi langsung. Data yang didapat melalui observasi langsung 

terdiri dari hasil observasi awal ketika awal masuk, ketika pelaksanaan, 

dan ketika test. 

4. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 

2010, 186). Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna suatu topik tertentu (Rachman, 2011: 163).  

Peneliti telah menyiapakan instrumen yaitu berupa pertanyaan yang 

akan di ajukan pada informan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai 

dan mencakup mengenai fakta data yang berkenaan dengan fokus 

masalah yang di kaji dalam penelitian ini. Informan pada penelitian ini 

adalah: 

a. Dra. Pertamawati (56 tahun), guru PPKn di SMK N 2 Magelang. 

b. Atika Sumeitri (15 tahun), siswa X AP 2 SMK N 2 Magelang. 

c. Desy Sofiya Tanzil (16 tahun), siswa X AP 2 SMK N 2 Magelang. 
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d. Dina Puspita (16 tahun), siswa X AP 2 SMK N 2 Magelang. 

e. Ela Nofita (15 tahun), siswa X AP 2 SMK N 2 Magelang. 

f. Ita Zulianti (15 tahun), siswa X AP 2 SMK N 2 Magelang. 

g. Yulfatunisa (16 tahun), siswa X AP 2 SMK N 2 Magelang. 

H. Validitas data 

Sebuah  tes  dikatakan  memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan 

kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan 

kriterium (Arikunto,  2012:85).  Untuk  instrumen  tes,  validitas  yang 

digunakan adalah validitas isi. Validitas isi instrumen mengacu pada sejauh 

mana item  instrumen  mencakup  keseluruhan  situasi  yang  ingin  diukur.  

Validitas isi instrumen  tes  dapat  diketahui  dari  kesesuaian  instrumen  tes  

tersebut  dengan Kompetensi  Dasar dan Kompetensi Inti.  Jumlah soal 

instrumen tes adalah 30 butir soal pilihan ganda. Instrumen  tes  dibuat  

kemudian dikonsultasikan  dengan  validator  ahli  yang  berkompeten  di  

bidang  yang bersangkutan  untuk  memperoleh  bukti  validitas  isi.  

Validator tersebut yaitu Dra. Pertamawati guru PPKnSMK N 2 Magelang, 

Dra. Natalia Mimik Hari Mulyani guru PPKn SMK N 2 Magelang, dan 

Widati Fatma S.,S.Pd. guru PPKn SMP 5 Magelang. Validator ahli inilah 

yang menentukan layak tidaknya instrumen tes untuk disebarkan ke subjek 

survey. Setelah  dikoreksi  oleh validator,  instrumen  tersebut  direvisi  

berdasarkan  masukan  ahli. Setelah instrumen dinyatakan valid oleh ahli 

kemudian diuji cobakan atau diaplikasikan dan hasilnya dianalisis 

(Sugiyono, 2012:177). 
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Sedangkan pada penelitian kualitatif menggunakan model 

trianggulasi, trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2010:330-331). Dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan :  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang.  

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

dikaitkan. 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian metode campuran 

dikaitkan dengan strategi penelitian gabungan yang digunakan. 

Pertimbangan bahwa dalam penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif, maka pada umumnya analisisnya akan menggunakan analisis 

kuantitatif. Demikian juga, jika pertimbangan bahwa dalam penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif, model analisisnya akan menggunakan 

analisis kualitatif (Rachman, 2011:236). 

Dalam menganalisis data yang terkumpul baik dari hasil wawancara 

maupun dokumentasi Penulis mencoba menginterprestasikan dengan 

menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif analisis data 
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dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya pengumpulan data. Tahap-

tahap analisis data yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dilapangan. Menurut Moleong (2009: 247) proses analisis data di mulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan 

sebagainya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemusatan data pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan 

membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data sedemikian 

rupa sehingga dapat diambil simpulan yang tepat dan valid. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. 
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4. Verifikasi 

Meninjau ulang pada hasil di lapangan dengan sumber data lain 

sehingga data yang disajikan dapat diuji kebenarannya. Tahapan analisis 

data kualitatif di atas dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahapan analisis data kualitatif 

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Rachman, 2011:175) 

Sedangkan untuk menganalisis data Prates dan Postes, tahapan dalam 

menganalisis datanya adalah sebagai berikut. 

1. Validitas Tes 

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan kesahihan atau 

ketepatan suatu instrumen. Sebuah  tes  dikatakan  memiliki validitas 

jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran 

antara hasil tes tersebut dengan kriterium (Arikunto,  2012:85). 

Untuk mengetahui kevalidan butir soal maka harga r hitung 

dibandingkan rtabel sesuai  dengan  jumlah  responden.  Jika  r hitung  >  r 

Pengumpulan Data 

Reduksi data 

Penyajian Data 

Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi 
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tabel  maka  butir  soal tersebut dinyatakan valid. Perhitungan besarnya r 

hitung menggunakan bantuan software IBM SPSS 20.0. 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas dilakukan pada setiap butir 

pertanyaan. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel dimana taraf 

signifikan 5%, r tabelnya adalah 0,329. Jika r hitung > r tabel maka 

dapat dinyatakan valid (Sujarweni,2014:192). Berdasarkan pernyataan 

tersebut maka dilakukan uji validitas instrumen tes. Dalam menganalisis 

validitas butir soal digunakan bantuan software IBM SPSS 20.0. Karena 

output dengan rumus korelasi Pearson terlalu luas untuk di pindah ke 

Ms. Word 2013 maka hasil dari r hitung dari output tersebut disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Validitas Butir Tes  

Soal r hitung r 

tabel 

Keterangan 

Soal 1 0.423 0.329 Valid 

Soal 2 0.476 0.329 Valid 

Soal 3 0.500 0.329 Valid 

Soal 4 0.397 0.329 Valid 

Soal 5 0.516 0.329 Valid 

Soal 6 0.533 0.329 Valid 

Soal 7 0.348 0.329 Valid 

Soal 8 0.357 0.329 Valid 

Soal 9 0.552 0.329 Valid 

Soal 10 0.382 0.329 Valid 

Soal 11 0.346 0.329 Valid 

Soal 12 0.416 0.329 Valid 

Soal 13 0.476 0.329 Valid 

Soal 14 0.407 0.329 Valid 
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Soal 15 0.398 0.329 Valid 

Soal 16 0.356 0.329 Valid 

Soal 17 0.431 0.329 Valid 

Soal 18 0.663 0.329 Valid 

Soal 19 0.367 0.329 Valid 

Soal 20 0.423 0.329 Valid 

Soal 21 0.357 0.329 Valid 

Soal 22 0.504 0.329 Valid 

Soal 23 0.337 0.329 Valid 

Soal 24 0.332 0.329 Valid 

Soal 25 0.348 0.329 Valid 

Soal 26 0.426 0.329 Valid 

Soal 27 0.530 0.329 Valid 

Soal 28 0.367 0.329 Valid 

Soal 29 0.403 0.329 Valid 

Soal 30 0.440 0.329 Valid 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui r hitung dari 30 butir 

soal yang diujicobakan di atas r tabel = 0,329 dengan taraf signifikan = 

5% maka semua soal dinyatakan valid. Soal atau pertanyaan-pertanyaan 

yang valid tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai soal Prates dan 

Postes dalam penelitian ini. 

2. Reliabilitas Tes. 

Perhitungan reliabilitas ini dilakukan untuk menunjukkan apakah 

instrumen tes yang diujikan reliabel atau tidak. Suatu tes dapat dikatakan 

reliabel jika tes tersebut menunjukkan hasil yang mantab. Suatu 

instrument tes dikatakan mantab apabila instrument tes tersebut 

digunakan berulangkali. Dengan syarat saat pengukuran tidak berubah, 

instrument tes tersebut memberikan hasil yang sama (Arikunto, 

2012:115). Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka kontruk pertanyaan 
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yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel (Sujarweni, 2014:192). 

Perhitungan besarnya nilai Cronbach’s Alpha menggunakan bantuan 

software IBM SPSS 20.0. 

Uji Relibilitas instrument tes uji coba perlu untuk dilakukan karena 

untuk menunjukkan apakah instrumen tes yang diujikan reliabel atau 

tidak. Suatu tes dapat dikatakan reliabel jika tes tersebut menunjukkan 

hasil yang mantab. Suatu instrument tes dikatakan mantab apabila 

instrument tes tersebut digunakan berulangkali. Dengan syarat saat 

pengukuran tidak berubah, instrument tes tersebut memberikan hasil 

yang sama. Hasil analisis uji realibilitas instrumen tes uji coba dengan 

menggunakan bantuan IBM SPSS 20.0 disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. Reliabilitas Butir Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tebel Reliability Statistics di atas, uji realibilitas dapat 

dilihat pada nilai Cronbach’s Alpha. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 

maka kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 36 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 36 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.843 30 
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reliabel (Sujarweni, 2014:192). Dari data di atas dapat dilihat nilai 

Cronbach’s Alpha adalah 0,843. Jadi 0,843 > 0,60 maka dapat 

disimpulkan instrumen tes uji coba adalah reliabel. 

3. Uji t-test 

Statistik Parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis 

komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau 

ratio adalah menggunakan t-test (Sugiyono, 2010: 121). Rumusan t-test 

yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel  

ditunjukkan pada Rumus: 

t =   (Rachman, 2004:62). 

Keterangan: 

MA  = Rata-rata sampel A 

MB  = Rata-rata sampel B 

nA  = Jumlah sampel A 

nB  = Jumlah sampel B 

a2
   = Nilai dibagi rata-rata kelas A, pangkat dua 

b2  = Nilai dibagi rata-rata kelas B, pangkat dua 

 

 Harga t tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel 

dengan dk = n1 + n2 – 2 = 36 + 36 – 2 = 70. Dengan dk = 70, dan bila taraf 

kesalahan ditetapkan sebesar 5%, maka t tabel = 1,9966. 
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Daaerah penerimaan Ho 

 

Daerah penolakan Ho 

 

        -1,9966   1,9966 

Gambar 4. Kurva Penerimaan dan Penolakan Ho 

(Sumber: Sugiyono, 2010:124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SMK Negeri 2 Magelang 

a. Riwayat Sekolah 

Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri / 

SMK Negeri Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah adalah salah satu 

sekolah negeri di Kota Magelang  yang didirikan  pada tanggal  1 

Januari  1968. Secara historis SMK Negeri 2 Magelang, memiliki 

sejarah yang cukup panjang, dari awal berdirinya gedung sekolah 

semula telah dirancang oleh pemerintah akan dijadikan sekolah 

percontohan. Dari waktu ke waktu SMK Negeri 2 Magelang telah 

banyak perubahan baik sarana prasarana kegiatan belajar mengajar, 

maupun peningkatan pembangunan gedung sekolah. SMK Negeri 2 

Magelang telah memiliki segudang prestasi baik akademik ataupun 

non akademik. Hal ini didukung oleh seluruh warga sekolah baik 

guru, staf tata usaha ataupun keseriusan dan kemauan kepala sekolah 

dalam mengembangan sekolah. 

b. Letak Geografis 

Secara geografis  SMK Negeri 2 Magelang terletak di wilayah 

Kelurahan: Keramat Selatan, Kecamatan: Magelang Utara, Kota: 

Magelang. Luas tanah ± 4540 Meter persegi dan luas bangunan 

± 3170 Meter persegi. SMK Negeri 2 Magelang terletak di tengah 

perkampungan penduduk di bagian utara pusat kota Magelang 
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sekaligus terletak di pinggir jalan raya jurusan Yogyakarta-Semarang. 

Letaknya yang strategis membuat akses menuju ke SMK Negeri 2 

Magelang sangat mudah karena banyak angkutan kota berlalu-lalang 

dari pagi hingga sore hari.  

Bangunan di sekitar sekolah adalah kompleks perumahan warga 

kemudian ada pula kompleks pengembangan industri berupa 

pertokoan dan perkantoran. Keadaan sekitar sekolah yang cukup 

ramai membuat terjadinya suasana yang sedikit bising dibagian luar 

sekolah, namun jarak ruang-ruang terutama ruang kelas di dalam 

sekolah dengan jalan raya cukup jauh, sehingga kebisingan dapat 

dihindari. Banyak masyarakat yang memilih menyekolahkan putra-

putrinya di SMK Negeri 2 Magelang dengan alasan tempat aman, asri, 

dan nyaman untuk kegiatan proses belajar mengajar. 

c. Tujuan, Visi, dan Misi SMK Negeri 2 Magelang 

Visi dari SMK Negeri 2 Magelang adalah Terwujudnya lembaga 

pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi  guna  

menghasilkan  sumber  daya manusia  yang  beriman, unggul, 

kompeten, kompetitif dan berwawasan global. 

Indikator:  

1) Mewujudkan SMK Negeri 2 Magelang sebagai lembaga 

pendidikan kejuruan yang akuntable. 
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2) Mencetak sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja, 

produktif, kreatif dan kompeten dalam bidangnya serta mampu 

memanfaatkan teknologi dan komunikasi. 

3) Meningkatkan kualitas output dan outcomes peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha/industri serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sedangkan misi dari SMK Negeri 2 Magelang adalah: 

1) Melaksanakan sistem pendidikan berbasis kompetensi dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

2) Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan sehingga 

menghasilkan lulusan yang memiliki jati diri bangsa dan 

keunggulan kompetitif di pasar nasional dan global. 

3) Meningkatkan peran serta dunia usaha/dunia industri dalam 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 

4) Membangun jiwa wirausaha yang handal dan berakhlak mulia. 

Selain memiliki Visi dan Misi, SMK Negeri 2 Magelang juga 

memiliki tujuan: 

1) Mewujudkan warga sekolah yang beriman dan bertaqwa. 

2) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil 

dalam bidangnya masing-masing. 

3) Mewujudkan layanan yang efektif, efisien, dan relevan terhadap 

siswa. 

4) Mewujudkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
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5) Mewujudkan  pengelolaan   pendidikan   yang  transparan,   

akuntabel, efektif, dan partisipatif. 

d. Keadaaan Siswa di SMK Negeri 2 Magelang 

Deskripsi tentang siswa di SMK N 2 Magelang dapat dilihat 

persebarannya menurut kelas dan tingkat. Data tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut. 

Total siswa keseluruhan di SMK Negeri 2 Magelang adalah 

1070 siswa yang terbagi kedalam 4 kelompok keahlian. Jumlah 

siswa tersebut juga terbagi ke dalam tiga kelas (tingkat) yaitu: 

Kelas X sebanyak 360 siswa, kelas XI sebanyak 359 siswa, dan 

kelas XII sebanyak 351 siswa. Secara lebih rinci data persebaran 

siswa tersebut dapat dilihat dalam table berikut: 

  Tabel 3. Data Siswa Menurut Kelas dan Tingkat 

Kompetensi 

Siswa 

Rombel TK1 Rombel TK2 Rombel TK3 

L P L P L P 

Akuntansi 3 9 99 3 6 102 3 5 103 

Administrasi 

 

Perkantoran 

3 6 102 3 8 100 3 4 101 

Pemasaran 3 15 93 3 2 105 3 10 93 

Rekayasa 

 

Perangkat 

Lunak 

1 23 13 1 11 25 1 13 22 

TOTAL 10 53 307  27 332 10 32 319 

Sumber: Data Sekolah 

e. Tata Tertib Kehidupan Sosial SMK N 2 Magelang 

Sebagai sekolah yang menuju taraf internasional, SMK Negeri 2 

Magelang tetap menjaga keprofesionalan dari pihak pimpinan 
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lembaga, tenaga pendidik, karyawan, hingga peserta didik dengan 

memberlakukan  tata tertib dan kode etik bagi seluruh warga SMK 

Negeri 2 Magelang. Tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-

nilai yang dianut sekolah dan berdasarkan norma-norma yang berlaku 

di masyarakat sekitar, sehingga diharapkan akan menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif, aman, disiplin, terjadi kerjasama yang 

baik antara pihak sekolah dengan masyarakat, sehingga dapat 

mencapai target yang telah ditentukan. Adapun tata tertib yang 

diberlakukan meliputi : nilai ketaqwaan, sopan-santun, pergaulan, 

kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, 

keamanan, dan nilai-nilai yang mengandung kegiatan belajar yang 

efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum 

dalam tata tertib ini secara konsekuensi dan penuh kesadaran.  

2. Keefektifan Penggunaan Media Pembelajaran Pohon Pintar PPKn 

Keefektifan penggunaan media Pohon Pintar PPKn dapat dilihat 

dari proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Guru mampu 

mengorganisasi pembelajaran di dalam kelas dengan baik. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh Penulis, sebelum pembelajaran 

berlangsung, guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

mendukung untuk keperluan pembelajaran. Ketika pembelajaran, guru 

sebagai pengarah pembelajaran sedangkan siswa sebagai pelaksananya. 

Diakhir pembelajaran, guru juga memberikan refleksi dan penguatan agar 

materi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh siswa. 
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Komunikasi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru 

berlangsung dua arah. Artinya guru tidak hanya sebagai pemberi materi 

saja, namun siswa juga diberi kesempatan untuk mencari dan mengolah 

informasinya sendiri, dimana apabila terjadi kesulitan maka akan 

dikonsultasikan dengan guru. Komunikasi yang baik ini dapat dilihat dari 

pernyataan Ela Nofita sebagai berikut. 

“Interaksi saya dengan teman satu kelompok ataupun dengan 

kelompok lain dan guru dengan adanya media Pohon Pintar PPKN 

ini menjadi lebih baik karena media Pohon Pintar PPKN ini 

membutuhkan komuninkasi yang baik antar siswa dan guru.” 

(wawancara tanggal 26 Maret 2015). 

 

Siswa memiliki antusiasme yang baik ketika proses pembelajaran. 

Terutama ketika proses pembuatan media Pohon Pintar PPKn dan ketika 

presentasi. Siswa menjadi pengkaji yang aktif dalam mencari informasi 

yang mendukung materi pelajaran. Informasi bukan hanya dari materi 

yang diberikan oleh guru namun dari berbagai sumber misalnya surat 

kabar dan internet. 

Guru memiliki sikap positif terhadap peserta didik. Guru 

memperlakukan siswa sebagai objek sekaligus subjek pembelajaran. 

Sebagai objek, siswa adalah sasaran dari transfer ilmu yang berasal dari 

gurunya. Siswa hanya bertindak sebagai penerima pesan. Sebagai subjek 

maka siswalah yang melakukan proses pembelajaran dalam rangka 

mendapatkan pengalaman belajarnya sendiri. Siswa  yang mencari 

informasi, kemudian mengolahnya, sehingga informasi yang didapat 
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tersebut akan selalu dia ingat karena dia sendirilah yang mengorganisasi 

pengalaman belajarnya. 

Diakhir pembelajaran, guru memberikan ujian dalam rangka 

mengetahui tingkat penguasaan materi pada siswa. Nilai yang diberikan 

adalah objektif berdasarkan kemampuan siswa. Penilaian tidak hanya 

dari sisi akademis, namun juga dari segi afektif dan keterampilan. Untuk 

mengetahui sisi akademis menggunakan teknik pemberian tes, kemudian 

sisi afektif dinilai menggunakan skala sikap, dan sisi keterampilan dinilai 

menggunakan lembar observasi. 

Guru menerapkan teknik pembelajaran mind map yang sesuai 

dengan media Pohon Pintar PPKn. Siswa merasa senang menggunakan 

media Pohon Pintar PPKn karena bisa menuangkan kreativitasnya dalam 

media tersebut. Yulfatunisa memberikan pendapat sebagai berikut. 

“Media Pohon Pintar PPKN menurut saya merupakan media yang 

menyenangkan karena dalam membuat media pohon pintar ppkn 

kita bisa menuangkan kreatifitas kita dalam membuat gambar 

tersebut.” (wawancara tanggal 30 Maret 2015). 

 

Dilihat dari hasil belajar, siswa mendapatkan nilai yang bagus. 

Terbukti pada awal sebelum dikenai perlakuan Pohon Pintar PPKn hanya 

lima siswa yang tuntas nilainya di atas Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu 

≥ 75. Namun setelah pembelajaran dengan menerapkan media Pohon 

Pintar PPKn maka semua siswa bisa di atas nilai KKM tersebut. hal ini 

membuktikan perlakuan menggunakan media Pohon Pintar PPKn 

terbukti efektif. 
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3. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Menggunakan Media 

Pembelajaran Pohon Pintar PPKn 

 

Peningkatan prestasi belajar  siswa menggunakan media Pohon 

Pintar PPKn dapat diketahui dengan menggunakan rumus t-test dua 

sampel. Kita menguji hipotesis komparatif rata-rata dari dua sampel yaitu 

sebelum dan setelah diberi perlakuan menggunakan media Pohon Pintar 

PPKn. Data sebelumnya telah diolah dengan bantuan Ms. Excel 2013. 

Hasil analisis tentang uji t-test disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4. t-test Prates dan Postes Kelas Eksperimen 

Subjek A A a2 Subjek B B b2 

1 63,33 -3,15 9,93 1 86,67 0,10 0,01 

2 63,33 -3,15 9,93 2 90 3,43 11,74 

3 70 3,52 12,38 3 96,67 10,10 101,93 

4 70 3,52 12,38 4 90 3,43 11,74 

5 70 3,52 12,38 5 90 3,43 11,74 

6 70 3,52 12,38 6 86,67 0,10 0,01 

7 60 -6,48 42,02 7 83,33 -3,24 10,52 

8 60 -6,48 42,02 8 86,67 0,10 0,01 

9 56,67 -9,81 96,27 9 83,33 -3,24 10,52 

10 66,67 0,19 0,04 10 90 3,43 11,74 

11 66,67 0,19 0,04 11 90 3,43 11,74 

12 70 3,52 12,38 12 86,67 0,10 0,01 

13 63,33 -3,15 9,93 13 76,67 -9,90 98,09 

14 56,67 -9,81 96,27 14 86,67 0,10 0,01 

15 76,67 10,19 103,80 15 86,67 0,10 0,01 

16 80 13,52 182,74 16 90 3,43 11,74 

17 66,67 0,19 0,04 17 86,67 0,10 0,01 

18 73,33 6,85 46,90 18 90 3,43 11,74 

19 63,33 -3,15 9,93 19 80 -6,57 43,22 

20 73,33 6,85 46,90 20 93,33 6,76 45,64 

21 53,33 -13,15 172,97 21 86,67 0,10 0,01 

22 70 3,52 12,38 22 93,33 6,76 45,64 

23 83,33 16,85 283,86 23 93,33 6,76 45,64 

24 56,67 -9,81 96,27 24 80 -6,57 43,22 

25 70 3,52 12,38 25 93,33 6,76 45,64 

26 70 3,52 12,38 26 83,33 -3,24 10,52 

27 56,67 -9,81 96,27 27 80 -6,57 43,22 
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28 66,67 0,19 0,04 28 83,33 -3,24 10,52 

29 76,67 10,19 103,80 29 86,67 0,10 0,01 

30 56,67 -9,81 96,27 30 83,33 -3,24 10,52 

31 60 -6,48 42,02 31 83,33 -3,24 10,52 

32 80 13,52 182,74 32 90 3,43 11,74 

33 70 3,52 12,38 33 83,33 -3,24 10,52 

34 56,67 -9,81 96,27 34 80 -6,57 43,22 

35 66,67 0,19 0,04 35 86,67 0,10 0,01 

36 60 -6,48 42,02 36 80 -6,57 43,22 

 66,48  2020,71  86,57  766,34 

 

Keterangan: 

A =  Prates Eksperimen 

B =  Postes Eksperimen 

MA =  66,48 

MB =  86,57 

a2  =  2020,71 

b2  =  766,34 

 

Harga-harga tersebut dimasukan dalam rumus. 

 

 

t = -13,510 

Harga t tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel 

dengan dk = n1 + n2 – 2 = 36 + 36 – 2 = 70. Dengan dk = 70, dan bila 

taraf kesalahan ditetapkan sebesar 5%, maka t tabel = 1,9966. 

Hipotesis: 

Ho: Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara sebelum dan 

setelah mendapat perlakuan media Pohon Pintar PPKn. 
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Ha: Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara sebelum dan setelah 

mendapat perlakuan media Pohon Pintar PPKn. 

Kriteria = -t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima. 

Berdasarkan perhitungan = -1,9966 < -13,510 < 1,9966, t hitung 

tidak berada pada interval -1,9966 < -13,510  < 1,9966, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi 

belajar siswa sebelum diberi perlakuan media Pohon Pintar PPKn dan 

setelah diberi perlakuan media Pohon Pintar PPKn. Rata-rata prestasi 

belajar siswa setelah diberi perlakuan atau data Postes  lebih tinggi 86,57 

dari pada rata-rata prestasi belajar siswa sebelum diberi perlakuan atau 

data Prates 66,48 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

prestasi belajar siswa setelah menggunakan media Pohon Pintar PPKn. 

Tabel 5. Presentase Jawaban Benar Per Item Soal 

Nomor Soal Prates dalam (%) Postes dalam (%) 

1 35 97 35 97 

2 35 97 35 97 

3 32 89 32 89 

4 34 94 33 92 

5 3 8 33 92 

6 6 17 33 92 

7 35 97 35 97 

8 24 67 25 69 

9 27 75 26 72 

10 32 89 33 92 

11 22 61 22 61 

12 30 83 30 83 

13 26 72 26 72 

14 21 58 33 92 

15 15 42 31 86 

16 34 94 33 92 

17 25 69 25 69 

18 24 67 35 97 
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19 9 25 33 92 

20 34 94 33 92 

21 33 92 34 94 

22 28 78 30 83 

23 7 19 33 92 

24 30 83 31 86 

25 13 36 34 94 

26 30 83 30 83 

27 13 36 27 75 

28 24 67 28 78 

29 19 53 29 81 

30 18 50 30 83 

 

Dari tabel 5 di atas diketahui bahwa siswa  yang memiliki 

presentase jawaban benar paling kecil di bawah 20% ada tiga soal. Tiga 

soal tersebut adalah soal Prates nomor 5 yaitu 8%, diikuti soal nomor 6 

yaitu 17%, dan soal nomor 23 yaitu 19%. Sedangkan siswa  yang 

memiliki presentase jawaban benar paling tinggi di atas 90% ada tujuh 

soal. Tujuh soal tersebut yaitu soal nomor 1, 2, dan 7 yaitu 97%, soal 

nomor 4, 16, 20 yaitu 94% dan soal nomor 21 yaitu 92%. 

Soal nomor 5 yang memiliki presentase jawaban benar paling kecil 

adalah soal tentang salah satu bentuk ancaman militer yaitu agresi. 

Dalam soal ditanyakan salah satu bentuk agresi. Jawaban tersedia adalah: 

a) bombardemen, b) pelanggaran wilayah, c) terorisme, d) konflik sosial, 

dan e) pemberontakan bersenjata. Jawaban yang benar adalah 

bombardemen. Sebanyak 92% siswa menjawab salah dikarenakan istilah 

dalam pilihan jawaban belum dipahami oleh siswa sehingga mereka 

terkesan asal memilih jawaban dan ternyata banyak yang keliru. Hal yang 

hampir sama terjadi pada soal nomor 6 yaitu tentang bentuk ancaman 
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militer. Bedanya, disoal ini disebutkan contoh kegiatan seorang intelejen 

yang berupaya mendapatkan rahasia kemiliteran suatu negara. Pilihan 

jawaban adalah: a) agresi, b) spionase, c) sabotase, d) pelanggaran 

wilayah, dan e) blokade. Jawaban yang benar adalah spionase. Hanya 

17% siswa yang menjawab benar dan 83% menjawab salah. Siswa masih 

merasa asing dengan istilah-istilah tersebut sehingga jawabannya 

terkesan asal untuk memilih. 

Berbeda dengan soal nomor 5 dan 6, soal nomor 23 adalah soal 

tentang penyebutan suatu pasal dalam UUD 1945. Pada soal disebutkan 

bunyi pasal, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara. Pilihan jawaban adalah: a) 27 ayat 2, b) 27 ayat 3, c) 

30 ayat 1, d) 30 ayat 2, e) 30 ayat 3. Jawaban yang benar Pasal 27 ayat 3. 

Hanya 19% siswa yang menjawab benar dan 81% siswa menjawab salah. 

Beberapa kemungkinan alasan yang menyebabkan siswa salah menjawab 

adalah siswa belum hafal Pasal yang membahas upaya pembelaan 

negara, siswa dihadapkan antara jawaban 27 ayat 3 atau 30 ayat 1 yang 

memang memiliki kata-kata hampir sama sehingga siswa terkecoh pada 

Pasal 30 ayat 1. 

Sedangkan siswa  yang memiliki presentase jawaban benar paling 

tinggi di atas 90% ada tujuh soal. Tujuh soal tersebut yaitu soal nomor 1, 

2, 4, 7, 16, 20, dan 21. Soal nomor 1 dan 2 adalah soal tentang pengertian 

ancaman. Soal ini memang mudah karena kata-kata yang digunakan pada 

pertanyaan sudah merujuk langsung ke jawaban yang benar. Namun ada 
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3% siswa yang mejawab salah, dimungkinkan siswa kurang fokus pada 

pilihan jawaban sehingga jawabannya salah. Kelima soal yang lain 

sebenarnya juga merupakan soal yang mudah karena muatan soalnya 

tentang pengetahuan umum sehingga tanpa belajar khusus siswa dapat 

menjawab dengan benar. Soal nomor 4 tentang pengertian ancaman 

militer. Soal ini mudah karena istilah militer sudah menjadi istilah yang 

umum digunakan identik dengan senjata sehingga siswa bisa dengan 

mudah menjawab soal tersebut. soal nomor 7 tentang contoh pelanggaran 

wilayah terhadap negara Indonesia. Soal nomor 16 tentang dampak 

positif dari adanya ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Soal nomor 20 tentang makna dari semboyan Bhineka 

Tunggal Ika. Soal nomor 21 tentang deskripsi Bhineka Tunggal Ika. 

Setelah diberi perlakuan dengan menggunakan media Pohon Pintar 

PPKn, maka dilakukan Postes. Terjadi peningkatan jumlah siswa yang 

menjawab benar, yang sebelumnya hanya sedikit dijawab benar oleh 

siswa. Pada soal nomor 5 yang dijawab benar oleh 8% siswa, meningkat 

menjadi 92% siswa menjawab benar. Soal nomor 6 yang dijawab benar 

oleh 17% siswa, meningkat menjadi 92% siswa menjawab benar. Soal 

nomor 23 yang dijawab benar oleh 19% siswa, meningkat menjadi 92% 

siswa menjawab benar. Secara umum terjadi peningkatan rata-rata siswa 

menjawab soal benar. Pada Prates, rata-rata satu soal dijawab benar oleh 

66% siswa sedangkan pada Postes rata-rata satu soal dijawab benar oleh 
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86% siswa. Hasil ini menggambarkan bahwa perlakuan pada kelas 

ekperimen berdampak meningkatnya hasil belajar siswa. 

Selanjutnya apabila dilihat dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu ≥75 maka pada nilai Prates hanya terdapat lima anak yang 

tuntas di atas KKM. Lima anak tersebut adalah nomor presensi 15 

dengan nilai 76,67, nomor presensi 16 dengan nilai 80, nomor presensi 

23 dengan nilai 83,33, nomor presensi 29 dengan nilai 76,67, dan nomor 

presensi 32 dengan nilai 80. Setelah diberikan perlakuan menggunakan 

media Pohon Pintar PPKn maka terjadi peningkatan yang tinggi pada 

nilai Postesnya yaitu semua siswa mencapai nilai di atas KKM. Hal ini 

membuktikan bahwa perlakuan yang diterapkan pada kelas eksperimen 

menggunakan media Pohon Pintar PPKn sudah efektif. 

4. Kelebihan dan Kelemahan Media Pembelajaran Pohon Pintar PPKn 

Bagi siswa-siswi SMK N 2 Magelang, khususnya kelas X 

(sepuluh), kehadiran media Pohon Pintar PPKn masih dianggap baru. 

Pengamatan Penulis selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selama 

tiga bulan mulai Agustus – Oktober 2014 tidak menemui pembelajaran 

PPKn yang menggunakan media Pohon Pintar PPKn. Namun ada alat 

bantu pembelajaran PPKn yang diterapkan oleh Dra. Pertamawati yaitu 

Pohon Pancasila. Pohon Pintar PPKn pada hakikatnya merupakan 

pengembangan dari Pohon Pancasila. Ada beberapa kelemahan yang ada 

pada alat bantu Pohon Pancasila yang Penulis rasa itu perlu untuk 

diperbaiki yaitu cakupan materi dan subjek yang menerapkan media. Dari 
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segi cakupan materi Pohon Pancasila hanya terpusat pada materi pokok 

Ideologi Pancasila, sedangkan dari segi objek yang menerapkan hanya 

bisa dipraktikkan oleh kelas XII. Dengan kehadiran media Pohon Pintar 

PPKn maka materi cakupannya sangat luas meliputi semua materi pokok 

pelajaran PPKn, sedangkan dari segi subjek penerima media Pohon Pintar 

PPKn bisa dipraktikkan oleh kelas X, kelas XI, dan kelas XII, bahkan bisa 

juga diterapkan di Sekolah Menengah Pertama. 

Selain dari pengamatan Penulis, Dra. Pertamawati juga 

membenarkan bahwa Beliau sudah pernah menerapkan Pohon Pancasila 

pada kelas XII seperti yang Penulis kutip melalui wawancara pada tanggal 

31 Maret 2015 di rumahnya sebagai berikut: 

 

“Saya waktu PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) itu 

termotivasi untuk membuat teknik mind map itu saya lakukan 

ketika akan naik ke pangkat IVB nah yang IVB ke IVC ini kemarin 

sebetulnya saya sudah melakukan untuk siswa saya yang kelas 12, 

kalau ini kan sekarang kan kelas 10 nah karena materinya dulu 

kelas 12 itu tentang Ideologi Pancasila maka saya dulu itu beri 

nama Pohon Pancasila. Terus dengan perkembangan materi kan 

artinya tiap jenjang itu kan punya materi yang berbeda-beda. Nah 

supaya pohon ini tetep bisa digunakan baik kelas 10, 11, maupun 

12, kalau dulu kan Pohon Pancasila ya, karena materinya kelas 12 

itu Pancasila, nah supaya lebih universal maka  diberi nama Pohon 

Pintar, ya intinya saya pernah melakukan itu.” (wawancara tanggal 

31 Maret 2015). 

Media Pohon Pintar PPKn merupakan hal yang baru bagi kelas X. 

Selain dari hasil pengamatan Penulis, diperkuat dengan pernyataan 

seperti yang dinyatakan pada hasil wawancara oleh salah seorang siswi 

bernama Dina Puspita dari kelas X AP 2 tanggal 26 Maret 2015 berikut: 
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“Sebelumnya saya belum pernah menggunakan media Pohon Pintar 

PPKn dalam pembelajaran.” (wawancara tanggal 26 Maret 2015). 

Senada dengan Dina Puspita, Ita Zulianti juga menyatakan hal yang 

demikian: 

“Sebelum ini saya belum pernah menggunakan media Pohon Pintar 

PPKn sebagai media pembelajaran. Sebelumnya saya hanya 

menggunakan media Power Point atau media white board.” 

(wawancara tanggal 30 Maret 2015). 

 

Untuk dapat menggunakan media Pohon Pintar PPKn tentu saja 

kita harus membuat medianya terlebih dahulu. Proses pembuatan 

media Pohon Pintar PPKn merupakan kerja sama antara guru dan 

siswa. Guru sebagai pendesain dan pengarah dan siswa sebagai 

pelaksananya. Hal ini dapat terlihat dari pendapat Dina Puspita 

sebagai berikut. 

“Keterlibatan saya dalam pembuatan media Pohon Pintar PPKN 

yaitu dengan cara membuat kelompok yang terdiri dari enam 

orang dan juga enam kelompok dan saya membuat satu kata 

kunci dan beserta gambarnya. Saya membuat gambar seorang 

siswa siswi yang sedang bersekolah dan kata 

kuncinya.”(wawancara tanggal 26 Maret 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengarahan Guru Kepada Para Siswa.  

(dokumentasi pribadi). 
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Gambar 5 di atas menunjukkan keadaan dimana guru sedang 

memberikan pengarahan kepada para siswa. Pengarahan tersebut 

disampaikan pada saat pembuatan media Pohon Pintar PPKn. Siswa 

yang kesulitan bisa langsung bertanya kepada guru. Siswa sudah 

menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai hasil diskusi 

sebelumnya sehingga siswa bisa mengerjakan pembuatan media di 

kelas secara bersama-sama. 

Berdasarkan pengamatan Penulis pada tanggal 12 Maret 2015 

mencatat beberapa peralatan yang diperlukan antara lain: gunting, 

kertas manila atau kertas asturo warna, pita warna, daun-daunan, 

isolasi, double tip, benang jahit, spidol warna, dan tentu saja bahan 

utama yaitu batang pohon tanpa daun dengan tinggi sekitar 1 meter – 

1,5 meter. Ela Nofita sebagai siswa yang melaksanakan juga 

memperkuat hasil pengamatan Penulis melalui wawancara pada 

tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut. 

“Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat media 

Pohon Pintar PPKn ini adalah gunting, double tip, benang, 

perforator, kertas manila atau kertas biasa, spidol hitam atau bisa 

juga spidol warna lain, dan yang terakhir pita jepang atau pita 

biasa.” (wawancara tanggal 26 maret 2015). 

 

Setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan barulah bisa 

kita mulai prosedur pembuatannya. Prosedur pembuatannya 

sebenarnya cukup sederhana, mulai dari: menentukan kelompok, 

menentukan bagian cabang untuk tiap kelompok, pembuatan kata 

kunci dan simbol, melilit cabang pohon sesuai warnanya, dan terakhir 
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memasang simbol yang telah dibuat dicabang tersebut. Ela Nofita 

memberikan keterangan yang senada melalui hasil wawancara tanggal 

26 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Cara membuat media Pohon Pintar PPKn ini adalah yang 

pertama dengan membuat kelompok dengan beberapa anggota, 

kemudian pembagian materi, lalu setiap orang dalam kelompok 

tersebut membuat satu kata kunci yang menggambarkan isi dari 

materi yang telah dibagi. Kemudian kita mencari batang pohon 

yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita menggambar 

simbol atau gambar dikertas manila atau kertas lainnya yang 

telah tersedia. Lalu gambar tersebut kita gunting lalu kita 

tuliskan kata kunci yang telah kita buat tadi itu di atas simbol 

tersebut dan simbol tersebut kita laminating lalu dilubangi 

disalah satu sudutnya dengan perforator. Sedangkan cabang 

pada Pohon Pintar PPKn kita beri double tip lalu pita jepangnya 

kita lilitkan dicabang tersebut dan yang terakhir adalah 

memasukan benang pada lubang disimbol yang dilubangi tadi 

kemudian benang tersebut kita kaitkan dicabang pohon.” 

(wawancara tanggal 26 Maret 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Proses Pembuatan Media Pohon Pintar PPKn. 

(dokumentasi pribadi). 

Gambar 6 di atas menggambarkan proses pembuatan media 

Pohon Pintar PPKn. Para siswa sedang memasang simbol yang sudah 

mereka buat. Ada juga yang sedang menghias pohon dengan 
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memasang pita untuk mewarnai cabang pohon, ada yang sedang 

memasang daun sebagai pelengkap bentuk pohon. Mereka bekerja 

sama dalam membuat media Pohon Pintar PPKn. Kerja sama tersebut 

menjadikan interaksi yang baik antar anggota dalam kelompok 

maupun interaksi antar kelompok. 

Dengan desain media seperti di atas tentu akan menjadikan 

pembelajaran PPKn menjadi pelajaran yang menyenangkan dan 

disukai para siswa. Penulis mengamati selama pembelajaran 

menggunakan media Pohon Pintar PPKn, siswa terlihat ceria, senang 

dan aktif. Hal ini diperkuat dengan pendapat Desy Sofiya Tanzil yang 

merasakan senang menggunakan media Pohon Pintar PPKn sebagai 

berikut: 

“Menurut saya media Pohon Pintar PPKn itu merupakan media 

yang menyenangkan karena kita bisa menyalurkan kreatifitas 

kita dalam media Pohon Pintar itu dan kita mengerjakannya bisa 

sambil berbicara maupun berdiskusi dengan anggota 

kelompok.”(wawancara tanggal 26 Maret 2015). 

 

Yulfatunisa juga menyatakan hal yang hampir sama sebagai 

berikut: 

“Ya dengan adanya media Pohon Pintar PPKn menambah 

kesukaan saya terhadap mata pelajaran PPKn karena merupakan 

media yang sangat menyenangkan dan tidak 

membosankan.”(wawancara tanggal 30 Maret 2015). 

 

Sebagai media pembelajaran yang bersifat interaktif 

mangharuskan terjadinya interaksi yang positif antara guru dan siswa. 

Setidaknya itulah yang Penulis lihat ketika proses pembelajaran 
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berlangsung. Interaksi yang baik juga dirasakan oleh siswa sebagai 

pelaksana operasional pembelajaran. Tidak hanya dengan guru, 

namun dengan teman satu kelompok, dan antar kelompok juga 

berinteraksi dengan baik. Seperti yang dinyatakan oleh Desy Sofiya 

Tanzil dalam wawancara tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Interaksi saya dengan teman satu kelompok yaitu 

mendiskusikan pembagian gambar yang akan dibuat dan 

pembagian kata kunci yang akan kita buat. Kemudian kita 

mendiskusikan warna apa yang tepat buat ranting pohon 

tersebut. Interaksi dengan kelompok lain yaitu mendiskusikan 

pembagian ranting. Dalam kegiatan tersebut guru juga 

membantu dalam interaksi tersebut yaitu membagi kelompok 

yang satu kelasnya ada enam kelompok yang satu kelomopknya 

terdiri dari enam anggota.”(wawancara tanggal 26 Maret 2015). 

 

Begitu juga dengan pendapat dari rekannya yaitu Ela Nofita. Dia 

berpendapat demikian. 

“Interaksi saya dengan teman satu kelompok ataupun dengan 

kelompok lain dan guru dengan adanya media Pohon Pintar 

PPKn ini menjadi lebih baik karena media Pohon Pintar PPKn 

ini membutuhkan komuninkasi yang baik antar siswa dan 

guru.”(wawancara tanggal 30 Maret 2015). 

 

Agar siswa lebih mudah dalam menerima pelajaran maka guru 

membagi materi pembelajaran menjadi sub-sub bab yang dibagi 

kepada tiap kelompok. Hal ini Beliau nyatakan ketika wawancara 

tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Karena bagi kelas 10 ini masih baru jadi satu materi ini 

kebetulan saya ini kan materinya Bab 3 tentang Ancaman 

Terhadap NKRI hubungannya dengan ketahanan nasional, nah 

dengan saya beri materi supaya mereka ndak berat itu dibagi sub 

kompetensi-kompetensi jadi mereka harus bertanggungjawab, 

bisa menyampaikan, mempresentasikan tugas mereka dari sub 
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kompetensi itu, dibagi perkelomok, nanti ada tanya jawabnya 

kan pas presentasi.” (wawancara tanggal 31 Maret 2015). 

 

Cara presentasi yang sederhana membuat siswa mudah dalam 

mengingat kembali teori atau konsep hanya dengan melihat suatu 

simbol pada media Pohon Pintar PPKn. Daya ingat siswa lebih baik 

ketika mengingat dengan bantuan gambar tertentu sebagai 

perangsangnya dari pada hanya dengan tulisan akan lebih sulit untuk 

di ingat. Begitulah pengakuan dari Desy Sofiya Tanzil ketika 

wawancara tanggal 26 Maret 2015  sebagai berikut: 

“Dengan mengamati media Pohon Pintar PPKn mempermudah 

saya dalam mengingat dan memahami materi karena dilihat dari 

gambarnya saja kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan dari 

gambar tersebut dan kita mudah mengingat materi-materi 

pembelajaran yang diajarkan.” (wawancara tanggal 26 Maret 

2015). 

 

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ela Nofita sebagai berikut: 

“Setelah saya melihat simbol atau gambar di media Pohon Pintar 

ini saya bisa mengungkapkan kembali isi teori atau konsep yang 

saya pelajari karena gambar atau simbol dan kata kunci yang 

ada didalamnya itu gampang untuk diingat ketimbang materi 

yang hanya berisikan tulisan saja.” (wawancara tanggal 26 

Maret 2015). 

 

Dari pendapat kedua siswa tersebut dapat menggambarkan 

kepada kita bahwa mereka dapat dengan mudah untuk memahami 

materi dengan bantuan simbol dan kata kunci yang telah mereka buat 

sendiri. Selain itu mereka menjadi terdorong untuk lebih tau mengenai 

kata kunci melalui internet maupun surat kabar. Mereka mencari 
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informasi mereka sendiri dan mengolahnya sehingga lebih mudah 

dipahami dan dapat selalu diingat dalam pikiran mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7  Proses Presentasi Siswa Menggunakan Media Pohon 

Pintar PPKn. (dokumentasi pribadi). 

 

Gambar 7 di atas menggambarkan keadaan proses presentasi 

menggunakan media Pohon Pintar PPKn. Presentasi dilakukan tiap 

kelompok. Tiap kelompok maju ke depan kelas dan masing-masing 

siswa mempresentasikan hasil dari simbol dan kata kunci buatannya 

sendiri. Setelah semua anggota mempresentasikan hasil karyanya, 

maka diadakan sesi tanya jawab dengan kelompok lainnya. 

Pada dasarnya setiap media pembelajaran memiliki kelebihan 

dan kelemahan masing-masing hanya tinggal bagaimana kita 

memanfaatkannya sesuai tujuan kita. Tak terkecuali media Pohon 

Pintar PPKn, yang memang digunakan untuk keaktifan dan kreatifitas 

para siswa. Kerja sama dan interaksi yang baik antara siswa dan guru 

akan terjalin dengan baik. Dengan pembelajaran yang menyenangkan 

akan membuat siswa merasa nyaman dan akhirnya akan berdampak 
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terhadap hasil belajarnya. Begitu juga yang disampaikan oleh 

Yulfatunisa berpendapat sebagai berikut: 

“Menurut saya beberapa kelebihan yang ada pada media Pohon 

Pintar PPKn ini adalah kita bisa menumbuhkan atau 

meningkatkan kreatifitas kita kemudian mudah mengingat 

materi, menumbuhkan saling kerja sama dengan sesama anggota 

dalam proses pembuatan Pohon Pintar ini.”(wawancara tanggal 

30 Maret 2015). 

 

Selain memiliki kelebihan-kelebihan, media Pohon Pintar juga 

memiliki kekurangan-kekurangan. Dari pengamtan Penulis pada 

tanggal 12 Maret 2015 siswa merasa kesulitan ketika mencari kata 

kunci dan simbol yang pas sesuai materinya. Kesulitan tersebut terjadi 

karena siswa belum begitu paham dengan materinya sehingga perlu 

arahan yang baik dari guru. Kesulitan ini disampaikan oleh Atika 

Sumeitri dalam wawancara tanggal 30 Maret 2015 sebagai berikut. 

“Menurut saya kelemahan media Pohon Pintar PPKn ini sulit 

untuk membuat kata kunci  dan gambar yang sesuai dengan kata 

kunci tersebut.”(wawancara tanggal 30 Maret 2015). 

 

Pembelajaran yang menyenangkan akan berdampak pada hasil 

belajar. Media Pohon Pintar PPKn ternyata mampu meningkatkan 

hasil belajar para siswa. 

B. Pembahasan 

1. Keefektifan Penggunaan Media Pohon Pintar PPKn dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMK N 2 Magelang  

 

Keefektifan dari penggunaan media pembelajaran Pohon Pintar 

PPKn dapat ditunjukkan dari pembelajaran yang berjalan efektif. 

Pembelajaran yang efektif dalam penelitian ini mengadopsi dari pendapat 
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Wottuba dan Wright (dalam Warsita, 2008:289-290) yang menyebutkan 

bahwa indikator dari pembelajaran yang efektif adalah: a) 

Pengorganisasian pembelajaran dengan baik, yaitu guru mampu 

mengorganisasi pembelajaran di dalam kelas dengan baik. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh Penulis, sebelum pembelajaran 

berlangsung, guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

mendukung untuk keperluan pembelajaran. Ketika pembelajaran, guru 

sebagai pengarah pembelajaran sedangkan siswa sebagai pelaksananya. 

Diakhir pembelajaran, guru juga memberikan refleksi dan penguatan agar 

materi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh siswa, b) 

Komunikasi secara efektif, yaitu komunikasi antara siswa dengan siswa 

maupun siswa dengan guru berlangsung dua arah. Artinya guru tidak 

hanya sebagai pemberi materi saja, namun siswa juga diberi kesempatan 

untuk mencari dan mengolah informasinya sendiri, dimana apabila terjadi 

kesulitan maka akan dikonsultasikan dengan guru, c) Penguasaan dan 

antusiasme dalam mata pelajaran, yaitu Siswa memiliki antusiasme yang 

baik ketika proses pembelajaran. Terutama ketika proses pembuatan 

media Pohon Pintar PPKn dan ketika presentasi. Siswa menjadi pengkaji 

yang aktif dalam mencari informasi yang mendukung materi pelajaran. 

Informasi bukan hanya dari materi yang diberikan oleh guru namun dari 

berbagai sumber misalnya surat kabar dan internet, d) Sikap positif 

terhadap peserta didik, yaitu guru memperlakukan siswa sebagai objek 

sekaligus subjek pembelajaran. Sebagai objek, siswa adalah sasaran dari 
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transfer ilmu yang berasal dari gurunya. Siswa hanya bertindak sebagai 

penerima pesan. Sebagai subjek maka siswalah yang melakukan proses 

pembelajaran dalam rangka mendapatkan pengalaman belajarnya sendiri. 

Siswa  yang mencari informasi, kemudian mengolahnya, sehingga 

informasi yang didapat tersebut akan selalu dia ingat karena dia 

sendirilah yang mengorganisasi pengalaman belajarnya, e) Pemberian 

ujian dan nilai yang adil, yaitu diakhir pembelajaran, guru memberikan 

ujian dalam rangka mengetahui tingkat penguasaan materi pada siswa. 

Nilai yang diberikan adalah objektif berdasarkan kemampuan siswa. 

Penilaian tidak hanya dari sisi akademis, namun juga dari segi afektif dan 

keterampilan. Untuk mengetahui sisi akademis menggunakan teknik 

pemberian tes, kemudian sisi afektif dinilai menggunakan skala sikap, 

dan sisi keterampilan dinilai menggunakan lembar observasi, f) 

Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, yaitu guru menerapkan 

teknik pembelajaran mind map yang sesuai dengan media Pohon Pintar 

PPKn. Siswa merasa senang menggunakan media Pohon Pintar PPKn 

karena bisa menuangkan kreativitasnya dalam media tersebut, dan g) 

Hasil belajar peserta didik yang baik, yaitu dilihat dari hasil belajar, 

siswa mendapatkan nilai yang bagus. Terbukti pada awal sebelum 

dikenai perlakuan Pohon Pintar PPKn hanya lima siswa yang tuntas 

nilainya di atas Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu ≥ 75. Namun setelah 

pembelajaran dengan menerapkan media Pohon Pintar PPKn maka 
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semua siswa bisa di atas nilai KKM tersebut. Hal ini membuktikan 

perlakuan menggunakan media Pohon Pintar PPKn terbukti efektif. 

2. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

Cara untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan prestasi belajar 

antara sebelum diberi perlakuan (Prates) dan setelah diberi perlakuan 

(Postes) maka dilakukan uji t-test dua sampel. Berdasarkan uji t-test di 

atas dapat kita lihat = -1,9966 < -13,510 < 1,9966, t hitung tidak berada 

pada interval -1,9966 < -13,510 < 1,9966, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar 

siswa sebelum diberi perlakuan media Pohon Pintar PPKn dan setelah 

diberi perlakuan media Pohon Pintar PPKn. Rata-rata prestasi belajar 

siswa setelah diberi perlakuan atau data Postes  lebih tinggi 86,57 dari 

pada rata-rata prestasi belajar siswa sebelum diberi perlakuan atau data 

Prates 66,48 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

prestasi belajar siswa setelah menggunakan media Pohon Pintar PPKn. 

Selanjutnya apabila dilihat dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu ≥75 maka pada nilai Prates hanya terdapat lima anak yang 

tuntas di atas KKM. Setelah diberikan perlakuan menggunakan media 

Pohon Pintar PPKn maka terjadi peningkatan yang tinggi pada nilai 

Postesnya yaitu semua siswa mencapai nilai di atas KKM. Hal ini 

membuktikan bahwa perlakuan yang diterapkan pada kelas eksperimen 

menggunakan media Pohon Pintar PPKn sudah efektif. 
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Selain meningkatkan prestasi belajar siswa secara kognitif, juga 

terjadi peningkatan nilai-nilai sikap dan keterampilan. Berdasarkan hasil 

pengamatan Penulis secara langsung dan diperkuat dengan hasil 

wawancara guru dan siswa, Penulis menyimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan keaktifan siswa ketika pembelajaran, peningkatan kreativitas 

siswa, dan peningkatan kerja sama antar siswa. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Media Pohon Pintar PPKn 

Sebelum membahas baik dan buruknya media Pohon Pintar PPKn 

perlu untuk dideskripsikan secara jelas bagaimana prosedur 

pembuatannya. Berdasarkan pengamatan Penulis dan hasil wawancara 

maka Penulis menyimpulkan langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan media Pohon Pintar PPKn sebagai berikut: a) Guru 

menyampaikan konsep dan langkah-langkah pembuatan media Pohon 

Pintar PPKn, b) Pembagian kelompok siswa, menyesuaikan jumlah siswa 

satu kelas, c) Pembagian materi setiap kelompok, d) Memilih ranting dan 

warna ranting pada pohon, e) Diskusi masing-masing kelompok untuk 

menentukan kata kunci. (pembelajaran dilajutkan minggu depan), f) 

Proses pembuatan simbol di kelas, g) Mempersiapkan cabang masing-

masing kelompok dengan memberi warna pada cabang tersebut, h) 

Pemasangan simbol di cabang masing-masing kelompok yang sudah 

disiapkan, i) Presentasi setiap kelompok dengan menjelaskan simbol dari 

masing-masing siswa,  j) Tanya jawab dengan kelompok lain. 
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Alat dan bahan yang digunakan adalah: alat pemotong kertas 

contohnya gunting; alat menulis dan menggambar contohnya spidol, 

crayon, pensil; alat perekat contohnya double tip, isolasi, lem kertas; alat 

pelubang laminating contohnya perforator; alat penggantung contohnya 

benang jahit, kawat; pelapis warna cabang contohnya pita biasa, pita 

jepang; pot contohnya pot bunga, pot alternatif; aksesoris penghias pohon 

contohnya daun-daunan. Sedangkan bahan utama yaitu pohon tanpa daun 

setinggi 1 meter – 1,5 meter. 

Media Pohon Pintar PPKn memiliki beberapa manfaat antara lain 

menarik perhatian siswa, mudah dipahami oleh siswa, guru menerapkan 

metode mengajar yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, penugasan, 

teknik mind map, siswa menjadi lebih aktif. Manfaat tersebut sejalan 

dengan manfaat yang kemukakan oleh Sudjana dan Rivai (dalam Arsyad, 

2013:28) mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses 

belajar siswa, yaitu : a) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, b) bahan pembelajaran 

akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami  oleh siswa dan  

memungkinkan siswa menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, c) 

metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran, d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 
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tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. 

Riyana (dalam Asyhar, 2012:29), menjelaskan bahwa melalui 

media suatu proses pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan 

(joyfull learning), misalnya siswa yang memiliki ketertarikan terhadap 

warna maka dapat diberikan media dengan warna yang menarik. Begitu 

juga halnya dengan siswa yang senang berkreasi selalu ingin 

menciptakan bentuk atau objek yang diinginkannya, siswa tersebut dapat 

diberikan media yang sesuai, seperti plastisin, media balok bangun ruang, 

atau diberikan media gambar lengkap dengan catnya. Melalui media 

Pohon Pintar PPKn siswa diajak untuk berkreasi dengan membuat 

gambar atau simbol dengan warna yang mereka sukai dan berkreasi 

untuk menghias cabang pohon sesuai dengan warna yang mereka pilih. 

Berdasarkan pengamatan Penulis diperkuat oleh hasil wawancara 

maka Penulis menyimpulkan beberapa kelebihan dan kelemahan media 

Pohon Pintar. Kelebihannya antara lain: a) Meningkatkan prestasi belajar 

siswa, hal ini dapat dilihat dari hasil Prates dan Postes kelas eksperimen, 

dimana rata-rata Postes lebih tinggi secara signifikan dari pada rata-rata 

Prates. Selain itu, jika dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Milimal 

hasil Postes dapat menuntaskan semua siswa di atas nilai KKM, 

sedangkan pada Prates hanya menuntaskan empat siswa. b) 

Menumbuhkan kreatifitas siswa, yaitu siswa diberikan tugas untuk 

membuat simbol dan menghias pohon sehingga terdorong untuk 
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menuangkan kreatifitasnya dalam media Pohon Pintar PPKn c) 

Menyenangkan, yaitu siswa menjadi lebih santai dan tidak tegang selama 

proses pembelajaran. Suasana menjadi lebih cair dan siswa measa enjoy 

dalam mengikuti pelajaran. d) Mudah dipahami, yaitu siswa merasa lebih 

mudah memahami materi yang dituangkan dalam kata-kata kunci yang 

dibentuk menjadi simbol dari pada menghafal dengan tulisan saja. e) 

Meningkatkan keaktifan, kerja sama, dan keberanian siswa, yaitu siswa 

terdorong menjadi pengkaji yang aktif dalam memahami materi melalui 

kata kunci yang dibuatnya. Siswa terdorong kerja sama melalui proses 

pembuatan media. Siswa juga menjadi pemberani untuk menyampaikan 

pendapatnya di depan kelas ketika presentasi. Sedangkan kelemahannya 

adalah: a) Siswa kesulitan menemukan kata kunci yang sesuai materi, 

yaitu saat pertama kali siswa diberikan materi, mereka diminta untuk 

membuat satu kata kunci yang cocok melambangkan materi yang didapat 

tersebut. b) Siswa kesulitan membuat simbol yang cocok dengan kata 

kunci, yaitu tidak semua siswa pandai untuk menggambar suatu simbol, 

selain itu juga kesulitan untuk menentukan simbol yang cocok sesuai 

dengan kata kunci yang dibuatnya. c) Alur penempatan kata kunci dan 

simbol kurang sistematis, yaitu pemasangan kata kunci dan simbol tidak 

berdasarkan materi umum ke khusus secara sistematis sehingga masih 

acak dan belum teratur. 

Beberapa cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut 

adalah dengan memberi arahan kepada siswa agar kata kunci yang 



87 
 

 
 

digunakan adalah kata benda bukan kata kerja. Pengorganisasian 

terhadap pemasangan kata kunci dan simbol yang lebih sistematis, 

dengan cara pemberian nomor pada kata kunci dan simbol tersebut. 

Pembuatan buku panduan media Pohon Pinar PPKn agar setiap detail 

pembuatan hingga proses presentasi dapat dilakukan dengan baik dan 

benar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang keefektifan penggunaan media 

pembelajaran interaktif Pohon Pintar PPKn dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa di SMK N 2 Magelang, maka diperoleh simpulan sebagai 

berikut: 

1. Keefektifan penggunaan media Pohon Pintar PPKn sudah efektif untuk 

diterapkan dalam pembelajaran. Hal tersebut didasarkan pada tercapainya 

indikator-indikator pembelajaran yang efektif. Indikator-indikator 

tersebut adalah: a) pengorganisasian pembelajaran dengan baik, b) 

komunikasi secara efektif, c) penguasaan dan antusiasme dalam mata 

pelajaran, d) sikap positif terhadap peserta didik, e) pemberian ujian dan 

nilai yang adil, f) keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, dan g) 

hasil belajar peserta didik yang baik. 

2. Penggunaan media Pohon Pintar PPKn terbukti dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMK N 2 Magelang. Kesimpulan tersebut 

berdasarkan hasil dari uji t-test yaitu = -1,9966 < -13,510 < 1,9966, t 

hitung tidak berada pada interval -1,9966 < -13,510 < 1,9966, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara 

prestasi belajar siswa sebelum diberi perlakuan media Pohon Pintar 

PPKn dan setelah diberi perlakuan media Pohon Pintar PPKn. Rata-rata 

prestasi belajar siswa setelah diberi perlakuan atau data Postes lebih 
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tinggi 86,57 dari pada rata-rata prestasi belajar siswa sebelum diberi 

perlakuan atau data Prates 66,48 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan prestasi belajar siswa setelah menggunakan media 

Pohon Pintar PPKn. Peningkatan prestasi belajar juga dapat dilihat dari 

indikator Kriteria Ketuntasan Minimal ≥75 dimana pada Prates hanya 

lima anak yang lulus di atas KKM sedangkan pada Postes semua anak 

lulus di atas nilai KKM. Selain meningkatkan prestasi belajar siswa 

secara kognitif, juga terjadi peningkatan nilai-nilai sikap dan 

keterampilan. Berdasarkan hasil pengamatan Penulis secara langsung dan 

diperkuat dengan hasil wawancara guru dan siswa, Penulis 

menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan keaktifan siswa ketika 

pembelajaran, peningkatan kreativitas siswa, dan peningkatan kerja sama 

antar siswa. 

3. Kelebihan yang terdapat pada media Pohon Pintar PPKn adalah: (1) 

meningkatkan prestasi belajar siswa, (2) menumbuhkan kreativitas siswa, 

(3) menyenangkan, (4) mudah dipahami, dan (5) meningkatkan 

keaktifan, kerja sama, dan keberanian siswa. Sedangkan kelemahan yang 

terdapat pada media Pohon Pintar PPKn yaitu: (1) siswa kesulitan 

menemukan kata kunci yang sesuai dengan materi, (2) siswa kesulitan 

membuat simbol yang cocok dengan kata kunci, dan (3) alur penempatan 

kata kunci dan simbol kurang sistematis. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, hendaknya menjaga media Pohon Pintar PPKn yang telah 

dibuat agar tidak dirusak dengan menyediakan laboratorium khusus 

PPKn. 

2. Bagi guru, hendaknya terus memberikan arahan kepada siswa agar 

kesulitan-kesulitan dalam pembuatan kata kunci dan simbol pada media 

Pohon Pintar PPKn dapat diatasi. 

3. Bagi Dinas Pendidikan Kota Magelang, hendaknya mempublikasikan 

media Pohon Pintar PPKn agar bisa diterapkan oleh guru PPKn di 

sekolah-sekolah lain. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 1 

SURAT KEPUTUSAN (SK) DOSEN PEMBIMBING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2 

SURAT IZIN PENELITIAN FAKULTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 Sekolah  : SMK N 2 Magelang 

 Kelas/Semester : X/2 

 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) 

 Materi Pokok     : Ancaman Terhadap NKRI 

 Alokasi Waktu : 8 x 45  menit (4 X Pertemuan ) 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan perabadan terkait penyebab penomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 



 
 

 
 

B. Kompetensi Dasar 

1. Menghayati isi dan makna Pasal 28E dan 29 Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KD 1.2). 

2. Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (KD 2.5).  

3. Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun 

integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika (KD 3.7). 

4. Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam 

membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika (KD 

4.7). 

5. Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan 

komitmen terhadap keutuhan nasional (KD 4.9.2). 

 

C.  Indikator  

1. Menjelaskan pengertian ancaman terhadap NKRI. 

2. Menganalisis jenis ancaman terhadap NKRI. 

3. Menganalisis pentingnya usaha pembelaan negara. 

4. Mengidentifikasi tindakan yang menunjukkan upaya bela negara. 

5. Membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. 

6. Menyajikan hasil analisis ancaman terhadap negara dalam membangun 

integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

     Pertemuan 1 

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik dapat:  

a. pretes, 

b. menjelaskan pengertian ancaman terhadap NKRI, 

c. menganalisis jenis ancaman terhadap NKRI. 

d. menerapkan perilaku bertanggung jawab selama kegiatan 

pembelajaran. 

 



 
 

 
 

     Pertemuan 2 

Melalui kegiatan  mengamati, menanya, Mengumpulkan Informasi, 

mengasosiasi kan dan mengkomunikasikan peserta didik dapat : 

a. menganalisis pentingnya usaha pembelaan negara, 

b. mengidentifikasi tindakan yang menunjukkan upaya bela negara, 

c. menerapkan perilaku disiplin dalam kegiatan pembelajaran. 

 

     Pertemuan 3 

Melalui kegiatan mengkomunikasikan peserta didik dapat: 

a. membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara, 

b. menyajikan hasil analisis ancaman terhadap negara dalam membangun 

integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, 

c. menerapkan perilaku kerja sama selama kegiatan pembelajaran. 

 

     Pertemuan 4 

Melalui kegiatan mengamati, Mengumpulkan Informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan peserta didik dapat: 

a. postes, 

b. menerapkan perilaku jujur selama kegiatan pembelajaran. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Fakta 

 Ancaman non militer perlu diwaspadai. 

Konsep 

1. Ancaman terhadap negara Indonesia. 

2. Pentingnya usaha pembelaan negara. 

3. Tindakan yang menunjukkan upaya bela negara. 

4. Membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara 

Prinsip 

 Pancasila 

 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30. 

 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. 



 
 

 
 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik. 

2. Model Pembelajaran : Inquiry learning dan mind maping. 

3. Metode : Ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

penugasan. 

G. Alat/Media/Bahan 

Alat/media :  White board dan spidol, LCD Projector, Laptop, 

Media Pohon Pintar PPKn. 

Sumber Belajar :  Buku PPKn SMK Kelas X Kurikulum 2013. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran  

     Pertemuan 1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar; kerapian dan 

kebersihan ruang kelas, presensi (absensi, 

kebersihan, kelas, menyiapkan media dan alat 

serta buku yang diperlukan). 

2. Guru menyampaikan topik tentang “Ancaman 

terhadap NKRI”. Namun sebelum mengaji lebih 

lanjut tentang topik itu, terkait dengan  sikap 

sosial secara khusus guru menanyakan kondisi 

kesehatan para siswanya. 

3. Guru memberikan penguatan tentang aspek 

motivasi belajar dan sikap spiritual siswa 

berkaitan dengan rasa syukur siswa masih dapat 

datang ke sekolah mengikuti pelajaran dan dalam 

kondisi sehat. 

4. Guru menegaskan kembali tentang topik dan 

menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

10 menit 



 
 

 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

waktu 

5. Guru mempersiapkan pelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran mind maping. 

Inti Mengamati 

Peserta didik diminta mengamati video agresi militer 

Belanda pascaproklamasi. 

 

Menanya 

Peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan/ 

memberi pendapat tentang hasil pengamatan video 

agresi militer Belanda pascaproklamasi. 

 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diberi waktu untuk mengumpulkan 

informasi dengan mencari informasi  dimedia cetak 

atau elektronik tentang ancaman terhadap negara 

Indonesia. 

 

Mengasosiasikan 

Peserta didik membuat analisis terkait dengan 

ancaman terhadap negara Indonesia dengan menjawab 

beberapa pertanyaan terkait dengan ancaman terhadap 

negara Indonesia. 

 

Mengkomunikasikan 

Satu perwakilan peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil analisis tentang 

peristiwa/kejadian/gambar yang ditampilkan. 

 

75 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pemaparan ancaman terhadap negara Indonesia 

5 menit 



 
 

 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

waktu 

yang dilanjutkan dengan umpan balik secara 

lisan kepada peserta didik. 

2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat 

melakukan repleksi terkait dengan gambar peta 

Indonesia tersebut. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, 

Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah 

berlangsung dengan baik dan lancer 

     

Penilaian Pertemuan 1 

1. Penilaian Sikap 

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. 

Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta 

didik pada saat pembelajaran berlangsung. 

2. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan. Dimana 

peserta didik diminta untuk melengkapai jawaban tentang ancaman 

terhadap negara Indonesia dan menjawab pertanyaan terhadap informasi 

yang diperoleh dari media cetak / elektronika. 

3. Penilaian Keterampilan  

Penilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik 

dalam mengkomunikasikan hasil analisis dari kasus ancaman terhadap 

negara Indonesia.  

     Pertemuan 2 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar dilanjutkan 

5 menit 



 
 

 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

dengan Appersepsi 

2. Guru menyampaikan topik tentang “Pentingnya 

usaha pembelaan negara”.  

3. Guru mempersiapkan pembahasan materi dengan 

menggunakan media Pohon Pintar PPKN. 

Inti Mengamati 

Peserta didik mengamati media Pohon Pintar PPKN 

yang berisi materi ancaman terhadap negara Indonesia. 

 

Menanya  

Peserta didik diminta membuat pertanyaan berkaitan 

dengan materi ancaman terhadap negara Indonesia 

yang terbentuk dalam media Pohon Pintar PPKN. 

 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber dan berdiskusi dalam kelompok tentang 

beberapa peristiwa atau kasus ancaman terhadap 

negara Indonesia baik yang bersifat militer maupun 

non militer. 

 

Mengasosiasikan 

Peserta didik melakukkan anaalisis perbandingan 

tentang ancaman militer dan non militer. 

 

Mengkomunikasikan 

Perwakilan peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil analisis tentang ancaman 

militer dan non militer dengan bantuan media Pohon 

Pintar PPKN. 

75 menit 



 
 

 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pemaparan ancaman militer dan non militer yang 

dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan 

kepada peserta didik tentang peristiwa tersebut. 

2. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, 

Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah 

berlangsung dengan baik dan lancar. 

10 menit 

 

 

    Penilaian Pertemuan 2 

1. Penilaian Sikap 

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dalam bentuk 

Penilaian Antar Peserta Didik 

2. Penilaian pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dilakukan dilakukan dalam bentuk penugasan, 

dimana peserta didik diberi tugas untuk menjawab/melengkapi pertanyaan. 

3. Penilaian Keterampilan 

Penilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik 

dalam mengkomunikasikan secara lisan (perwakilan kelompok) dan 

portopolio selain kelompok yang sudah terwakilkan dalam 

mengkomunikasikan secara lisan. 

 

 

     Pertemuan 3 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar dilanjutkan 

dengan Appersepsi dan tak kalah penting aspek 

5 menit 



 
 

 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

sikap spiritual siswa 

2. Guru menyampaikan topik tentang “ ancaman 

terhadap negara Indonesia dan pentingnya usaha 

pembelaan negara”.  

3. Guru mempersiapkan pembahasan materi 

menggunakan media Pohon Pintar PPKN. 

Inti Mengkomunikasikan 

1. Presentasi 4 kelompok menggunakan Pohon 

Pintar PPKN yang telah dibuat dan dipelajari 

sebelumnya. Pada saat satu kelompok tampil 

presentasi, kelompok lainnya menyimak materi 

presentasi yang sedang di jelaskan. 

2. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh 

kelompok satu, kelompok lain memberikan 

saran/masukan dan mengajukan pertanyaan 

terkait dengan materi yang sedang dibahas. 

3. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk 

termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan 

dengan alokasi waktu yang tersedia). 

 

75 menit 

Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan perlunya 

membangkitkan kesadaran dan kesediaan warga 

negara untuk bela negara dilanjutkan dengan 

umpan balik secara lisan kepada peserta didik. 

2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat 

melakukan refleksi terkait dengan perlunya 

membangkitkan kesadaran dan kesediaan warga 

negara untuk bela negara. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, 

10 menit 



 
 

 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah 

berlangsung dengan baik dan lancar 

 

 

    Penilaian Pertemuan 3 

1. Penilaian Sikap 

Penilaian sikap dilakukan dalam bentuk penilaian antar peserta didik. 

2. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, dimana peserta 

didik diminta untuk menjawab 5 (lima) pertanyaan analisis gambar 

Upacara Bendera. 

3. Penilaian Keterampilan  

Penilaian ini  dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik 

dalam mempresentasikan (komunikasi secara lisan) tentang 

membangkitkan kesadaran dan kesediaan warga negara untuk bela negara. 

 

    Pertemuan 4 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar dilanjutkan 

dengan Appersepsi dan tak kalah penting aspek 

sikap spiritual siswa 

2. Guru menyampaikan topik tentang “membangun 

kesediaan warga negara untuk melakukan bela 

negara”.  

 

15 menit 



 
 

 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Inti Mengkomunikasikan 

Peserta didik masing-masing mengerjakan soal postes 

sebanyak 30 soal pilihan ganda secara jujur dan 

bertanggung jawab. 

60 menit 

Penutup 1. Guru memberikan refleksi perlunya membangun 

kesediaan warga negara untuk melakukan bela 

negara dilanjutkan dengan umpan balik secara 

lisan kepada peserta didik tentang kesadaran 

warga negara untuk bela negara tersebut. 

2. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, 

Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah 

berlangsung dengan baik dan lancer 

15 menit 

 

    Penilaian Pertemuan 4 

1. Penilaian Sikap  

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan Penilaian 

diri. 

2. Penilaian pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, dimana peserta 

didik  diminta untuk memberikan pendapat tentang kesediaan warga 

negara untuk melakukan bela negara.  

3. Penilaian Keterampilan  

Penilaian ketrampilan dilakukan dalam bentuk Projek Praktek 

Kewarganegaraan 



 
 

 
 

Peserta didik mendiskusikan dengan kelompok tentang bentuk partisipasi 

dalam usaha bela negara yang pernah dilakukan di lingkungan sekitar 

(keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara). 

 

Kemudian Peserta didik diminta melengkapi tabel 1. bentuk upaya bela 

negara berikut : 

 

Tabel 1. Bentuk upaya bela negara di lingkungan sekitar 

No. Lingkungan Bentuk Partisipasi Manfaatnya 

1. Keluarga 

 

  

2. Sekolah 

 

  

3. Masyarakat 

 

  

4. Negara 

 

  

 

 

Magelang,     Maret 2015 

Guru Mata Pelajaran PPKN  Peneliti  

  

 

 

 

Dra. Pertamawati       Nodi Herhana 

NIP 19580921 198803 2 002     NIM 3301411030 

 



 
 

 
 

Lampiran 5 

DESKRIPSI SINGKAT KATA KUNCI DAN SIMBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6 

PRESENSI KEHADIRAN SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 7 

PRESENSI KEHADIRAN SISWA KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8 

PRESENSI KEHADIRAN SISWA KELAS UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 9 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 10 

SOAL PRATES DAN POSTES 

 

1. Setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang 

dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara , dan 

keselamatan segenap bangsa, merupakan pengertian dari . . . . 

A. Ancaman 

B. Potensi 

C. Hambatan 

D. Sumber daya 

E. Persatuan 

2. Berbagai macam ancaman telah menyerang Indonesia sejak dahulu. Namun, 

pejuang dahulu berhasil menghadapi ancaman tersebut karena adanya . . . . 

A. Keinginan antarpejuang 

B. Komitmen persatuan dan kesatuan NKRI 

C. Peperangan antar negara 

D. Penjajahan oleh Belanda 

E. Penegakan hukum yang adil 

3. Ancaman terhadap negara Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu . . . . 

A. Militer dan non militer 

B. Indoor dan outdoor 

C. Hambatan dan gangguan 

D. Luar dan dalam negeri 

E. Terstruktur dan tidak terstruktur 

4. Ancaman militer adalah . . . . 

A. Ancaman yang terjadi di Indonesia 

B. Ancaman yang mengganggu stabilitas nasional 

C. Ancaman yang bercirikan dengan adanya senjata 

D. Gangguan dari luar negeri yang mengganggu 

E. Ancaman tanpa angkatan bersenjata 

5. Bentuk ancaman militer salah satunya adalah agresi. Salah satu bentuk agresi 

adalah . . . . 



 
 

 
 

A. Bombardemen 

B. Pelanggaran wilayah 

C. Terorisme 

D. Konflik sosial 

E. Pemberontakan bersenjata 

6. Kegiatan seorang intelejen yang berupaya untuk mendapatkan rahasia 

kemiliteran suatu negara adalah bentuk ancaman yang berupa . . . . 

A. Agresi 

B. Spionase 

C. Sabotase 

D. Pelanggaran wilayah 

E. Blokade 

7. Contoh pelanggaran wilayah adalah . . . . . 

A. Kapal selam negara lain melewati batas ZEE Indonesia tanpa izin 

B. Gerakan Aceh Merdeka 

C. Pesawat nonkomersil Indonesia menuju bandar udara di Singapura dengan 

izin 

D. Penyebrangan kapal laut menuju negara tetangga dengan izin 

E. Pengimporan beras 

8. Perhatikan data berikut ini. 

1) Ketidaksiapan menghadapi era globalisasi. 

2) Konflik masyarakat daerah A dengan daerah B. 

3) Pelanggaran wilayah menggunakan pesawat nonkomersial. 

4) Tingkat pengangguran dan inflasi yang tinggi. 

5) Perusakan instalasi penting militer. 

6) Mobilisasi massa untuk menumbangkan pemerintahan. 

Bentuk ancaman nonmiliter ditunjukan nomor . . . . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 4, dan 6 

C. 2, 3, dan 4 

D. 3, 4, dan 6 

E. 3, 5, dan 6  



 
 

 
 

9. Money politic termasuk dalam bentuk ancaman nonmiliter karena dapat 

merugikan negara. Money politic adalah . . . . 

A. Uang hasil suap 

B. Uang gaji 

C. Uang dari hasil bekerja 

D. Uang untuk dana kegiatan politik 

E. Uang hasil kampanye politik 

10. Berikut ini merupakan contoh dampak globalisasi dapat menjadi ancaman 

berdimensi sosial-budaya bagi NKRI, yaitu . . . . 

A. Munculnya semangat primor- dialisme yang tinggi 

B. Masyarakat jadi mencintai produk luar negeri 

C. Maraknya kejahatan perbankan atau cyber crime 

D. Biaya hidup di Indonesia menjadi tinggi 

E. Berkembangnya nilai-nilai budaya Barat, seperti individualisme 

11. Masih maraknya aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama di 

masyarakat yang berujung pada konflik menunjukan pudarnya nilai 

kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak sesuai 

dengan Pancasila sila . . . . 

A. Pertama 

B. Kedua 

C. Ketiga 

D. Keempat 

E. Kelima 

12. Terjadinya berbagai konflik akibat perbedaan suku, agama, atau ras yang 

terjadi di beberapa daerah Indonesia bertentangan dengan Pancasila sila . . .  

A. Pertama 

B. Kedua 

C. Ketiga 

D. Keempat 

E. Kelima  

 



 
 

 
 

13. Ancaman yang datang dari dalam negeri bertujuan memisahkan diri dari 

Indonesia adalah contoh dari . . . . 

A. Aksi terorisme 

B. Pelanggaran wilayah 

C. Konflik komunal 

D. Gerakan separatis 

E. Kelompok radikal yang anarkis 

14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab . . . . 

A. Negarakertama 

B. Sutasoma 

C. Pitaloka 

D. Swaraloka 

E. Sastra  

15. Berikut ini yang bukan upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman terhadap 

NKRI adalah . . . . 

A. Menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Indonesia 

B. Melakukan pendekatan represif dalam penyelesaian masalah komunal 

C. Konsisten dalam memberantas KKN 

D. Melakukan pemerataan pem- bangunan 

E. Memberantas segala bentuk aksi terorisme 

16. Dampak positif dari adanya ancaman terhadap NKRI adalah . . . . 

A. Menguatnya budaya ketimuran 

B. Munculnya globalisasi 

C. Tumbuhnya rasa nasionalisme 

D. Hilangnya kewajiban untuk bela negara 

E. Menumbuhkan sikap primor- dialisme  

17. Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara 

tercantum dalam UUD 1945 Pasal . . . . 

A. 30 ayat 1 

B. 31 

C. 32 

D. 33 ayat 1 



 
 

 
 

E. 33 ayat 2  

18. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sebagai 

landasan operasional dalam upaya menjaga stabilitas nasional adalah 

Undang-Undang . . . . 

A. No. 2 Tahun 2002 

B. No. 2 Tahun 2005 

C. No. 3 Tahun 2002 

D. No. 4 Tahun 2002 

E. No. 35 Tahun 2004 

19. Perhatikan data berikut. 

1) Menumbuhkan semangat persatuan yang berwawasan Nusantara demi 

terciptanya rasa memiliki Indonesia 

2) Menaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah 

demi terciptanya kenyamanan dan keteraturan hidup berbangsa dan 

bernegara 

3) Menghormati  kebudayaan dan suku bangsa tertentu di Indonesia dengan 

mengacuhkan setiap perbedaan 

4) Mengikuti setiap perkembangan kebudayaan yang sedang tren 

Data di atas yang tidak termasuk cara mempertahankan diri dari ancaman 

adalah . . . . 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 3 dan 4  

20. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyang bangsa Indonesia yang artinya 

. . . . 

A. Meski berbeda tetap satu keyakinan beragama 

B. Walaupun berbeda-beda tetap saling menghormati 

C. Berbeda-beda tetap satu 

D. Berbeda-beda tetap indah 

E. Persatuan yang adil untuk semua 



 
 

 
 

 

21. Bhinneka Tunggal Ika mendeskripsikan tentang . . . . 

A. Keanekaragaman budaya dan suku bangsa Indonesia 

B. Sejarah bangsa Indonesia 

C. Letar belakang kemerdekaan Indonesia 

D. Perjuangan para pahlawan 

E. Penghargaan yang dimiliki Indonesia 

22. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai wujud partisipasi bela negara 

di lingkungan masyarakat adalah . . . . 

A. Berteriak saat terjadi kerusuhan massal 

B. Tidak tergiur dengan produk luar negeri 

C. Ikut dalam kegiatan siskamling 

D. Mewaspadai pendatang baru di lingkungan sekitar 

E. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat saat upacara  

23. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara. Peryataan tersebut merupakan UUD 1945 Pasal . . . . 

A. 27 ayat 2 

B. 27 ayat 3 

C. 30 ayat 1 

D. 30 ayat 2 

E. 30 ayat 3  

24. Pandanagan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara dapat kita 

temukan dalam UUD 1945. Berikut ini yang bukan pandangan tersebut 

adalah . . . . 

A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 

perikemanusiaan dan perikeadilan 

B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia 

C. Menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam 

pembelaan negara 



 
 

 
 

D. Pemerintah turut serta dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

E. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran negara 

25. Batik merupakan salah satu produk kebanggaan Indonesia yang telah 

merambah ke kancah internasional. Pemerintah Indonesia mematenkan batik 

sebagai kebudayaan milik Indonesia dengan membuat Hari Batik Nasional 

yang diperingati setiap tanggal . . . . 

A. 2 Mei 

B. 2 Oktober 

C. 20 Mei 

D. 21 April 

E. 22 Desember 

26. Negara tetangga pernah mengklaim angklung sebagai alat musik tradisional 

dari negaranya. Kenyataannya, angklung merupakan alat musik asli Indonesia 

yang berasal dari . . . . 

A. Jawa Barat 

B. Jawa Tengah 

C. Jawa Timur 

D. Sulawesi Utara 

E. Sulawesi Tenggara 

27. Perhatikan data berikut ini. 

1) Mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat 

mengakomodasiakn peran masyarakat yang memiliki kebudayaan yang 

berbeda-beda. 

2) Kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda 

otonomi daerah. 

3) Keterbukaan dan demokratisasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan 

kewajiban warga negara. 

4) Meminimalisasi perbedaan dan berpijak pada kesamaan-kesamaan yang 

dimilki oleh setiap budaya daerah. 

5) Meminimalisasi setiap potensi konflik yang ada. 



 
 

 
 

 

 

Peran masyarakat dalam upaya pertahanan negara ditunjukan nomor . . . . 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 3 dan 5 

E. 4 dan 5 

28. Integrasi nasional dibutuhkan dalam upaya menumbuhkan semangat 

persatuan dan kesatuan dalam diri masyarakat Indonesia. Integrasi nasional 

adalah . . . . 

A. Kesiapan ikut berperang membela Indonesia dari serangan negara lain 

yang merusak keutuhan NKRI 

B. Proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial yang membentuk 

identitas nasional 

C. Kesadaran untuk menghormati Pancasila sebagai dasar negara 

D. Bergabungnya seluruh institusi kenegaraan untuk melindungi negara 

E. Primordialisme untuk melindungi dan berjuang berdasarkan lingkup 

kedaerahan 

29. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan integrasi nasional 

adalah . . . . 

A. Memelihara komunikasi dan solidaritas kebangsaan di antara berbagai 

golongan masyarakat 

B. Mampu memanfaatkan peluang dan menanggulangi ancaman demi 

keselamatan pribadi 

C. Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar undang-undang 

D. Menjaga warisan budaya daerah agar tidak diakui milik negara lain 

E. Persamaan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang 

status sosial 

 



 
 

 
 

30. Untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman terhadap integrasi nasional, 

diperlukan suatu paradigma nasional yang memuat cita-cita dan tujuan 

nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam . . . . 

A. Pancasila 

B. UUD 1945 

C. Ketetapan MPR 

D. Peraturan Pemerintah 

E. Pembukaan UUD 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 11 

KUNCI JAWABAN PRATES DAN POSTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 X B C D E 

2 A X C D E 

3 X B C D E 

4 A B X D E 

5 X B C D E 

6 A X C D E 

7 X B C D E 

8 A X C D E 

9 X B C D E 

10 A B C D X 

11 X B C D E 

12 A B X D E 

13 A B C X E 

14 A X C D E 

15 A X C D E 

16 A B X D E 

17 X B C D E 

18 A B X D E 

19 A B C D X 

20 X B C D E 

21 X B C D E 

22 A B X D E 

23 A X C D E 

24 A B C D X 

25 A B C X E 

26 X B C D E 

27 A B C D X 

28 A X C D E 

29 X B C D E 

30 A B C D X 



 
 

 
 

Lampiran 12 

KISI-KISI INSTRUMEN SOAL TES 

INSTRUMEN PENELITIAN 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BEAJAR SISWA DI SMK N 2 MAGELANG 

KISI-KISI INSTRUMEN SOAL TES 

FOKUS 

PENELITIAN 

TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR ITEM JUMLAH 

Materi pokok 

Bab 7 tentang 

ancaman 

terhadap 

Negara 

Kesatuan 

Republik 

Indonesia. 

1. Peserta didik mampu 

menjelaskan 

pengertian ancaman 

terhadap NKRI 

2. Peserta didik mampu 

menganalisis jenis 

ancaman terhadap 

NKRI 

3. Peserta didik mampu 

menganalisis 

pentingnya usaha 

pembelaan negara. 

4. Peserta didik mampu 

membangun 

kesediaan warga 

negara untuk 

melakukan bela 

negara. 

Menjelaskan 

pengertian 

ancaman terhadap 

NKRI. 

1,2 2 

Menganalisis 

jenis ancaman 

terhadap NKRI. 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 

13,14,15 

 

 

13 

Menganalisis 

pentingnya usaha 

pembelaan 

negara. 

 

16,17,18,19,20,21, 

22,23, 24,25,26 

11 

Membangun 

kesediaan warga 

negara untuk 

melakukan bela 

negara. 

27,28,29,30 4 

 



 
 

 
 

Lampiran 13 

RANCANGAN INSTRUMEN OBSERVASI 

INSTRUMEN PENELITIAN 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMK N 2 MAGELANG 

RANCANGAN INSTRUMEN OBSERVASI 

No  Fokus 

Penelitian 

Indikator  Kegiatan Observasi 

1 Efektivitas 

penggunaan 

media 

pembelajaran 

interaktif 

Pohon Pintar 

PPKn dalam 

meningkatkan 

prestasi belajar 

siswa di SMK 

N 2 Magelang. 

a. Persiapan 

penggunaan 

media Pohon 

Pintar PPKn. 

 

 

 

 

b. Proses 

pembelajaran 

(efektivitas 

media Pohon 

Pintar 

PPKn). 

 

 

 

 

 

 

c. Perilaku 

siswa dalam 

1. Mengamati guru dalam mempersiapkan 

media Pohon Pintar PPKn 

a. Mengamati alat-alat yang digunakan 

dalam pembuatan media. 

b. Mengamati bahan-bahan yang 

diperlukan dalam pembuatan media. 

c. Mengamati guru dalam memperkenalkan 

media. 

d. Mengamati keterlibatan guru dalam 

pembuatan media. 

 

 

2. Mengamati proses pembelajaran 

(efektivitas media Pohon Pintar PPKn) 

yang dilakukan oleh guru 

a. Mengamati prosedur penggunaan media. 

b. Mengamati guru dalam memberikan 

umpan balik melalui media. 

c. Mengamati guru dalam mengatasi 

permasalahan terkait penggunaan 

media. 

d. Mengamati model pembelajaran yang 



 
 

 
 

memanfaatka

n media 

Pohon Pintar 

PPKn. 

 

 

 

d. Prestasi 

belajar siswa. 

digunakan guru untuk mempermudah 

penggunaan media. 

 

 

3. Mengamati perilaku siswa dalam 

memanfaatkan media Pohon Pintar PPKn 

a. Mengamati keterlibatan siswa dalam 

pembuatan media. 

b. Mengamati antusias siswa dalam 

penggunaan media. 

c. Mengamati presentasi siswa dengan 

menggunakan media. 

d. Mengamati masalah-masalah siswa 

dalam menggunakan media. 

 

 

4. Mengamati prestasi belajar siswa 

a. Mengamati prestasi belajar siswa 

sebelum menggunakan media. 

b. Mengamati prestasi belajar siswa setelah 

menggunakan media. 

c. Mengamati guru dalam mengukur 

prestasi belajar siswa. 

d. Mengamati siswa ketika pengukuran 

prestasi belajar. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 14 

PEDOMAN OBSERVASI 

INSTRUMEN PENELITIAN 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMK N 2 MAGELANG 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

NAMA MAHASISWA : 

NIM : 

TGL OBSERVASI : 

PUKUL : 

TEMPAT : 

FAK/JUR/PRODI : 

 

 

No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A Persiapan Penggunaan Media Pohon Pintar PPKn 

1. Alat-alat yang 

digunakan 

 

2. Bahan-bahan yang 

digunakan 

 

3. Cara memperkenalkan 

media 

 

4. Keterlibatan guru 

dalam pembuatan 

media 

 

B Proses Pembelajaran (Efektivitas Media Pohon Pintar PPKN) 

1. Prosedur penggunaan 

media 

 

2. Umpan balik guru  



 
 

 
 

melalui media  

3. Cara mengatasi 

permasalahan terkait 

media 

 

4. Model pembelajaran 

yang mendukung 

penggunaan media 

 

C Perilaku Siswa Dalam Memanfaatkan Media 

 1. Keterlibatan siswa 

dalam pembuatan 

media 

 

 2. Antusias siswa dalam 

penggunaan media 

 

 3. Presentasi dengan 

menggunakan media 

 

 4. Permasalahan 

penggunaan media 

 

D Prestasi Belajar Siswa 

 1. Prestasi belajar 

sebelum 

menggunakan media 

 

 2. Prestasi belajar 

setelah menggunakan 

media 

 

 3. Cara mengukur 

prestasi belajar siswa 

 

 4. Ketika pengukuran 

prestasi belajar 

 

 

     Magelang,       Maret 2015 

Menyetujui, 

Guru Mata Pelajaran PPKN     Peneliti 

 

Dra. Pertamawati      Nodi Herhana 

NIP 19580921 198803 2 002     NIM 3301411030 



 
 

 
 

Lampiran 15 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 16 

RANCANGAN INSTRUMEN WAWANCARA 

INSTRUMEN PENELITIAN 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMK N 2 MAGELANG 

RANCANGAN INSTRUMEN WAWANCARA 

No Fokus Tujuan 

Penelitian 

Indikator Pedoman wawancara Subjek 

1 Efektifitas 

media 

pembelajara

n interaktif 

Pohon 

Pintar PPKn 

dalam 

meningkatk

an prestasi 

belajar 

siswa di 

SMK N 2 

Magelang.  

Untuk 

mengungkap 

efektifitas 

penggunaan 

media 

pembelajaran 

interaktif 

Pohon Pintar 

PPKn dalam 

meningkatka

n prestasi 

belajar siswa 

di SMK N 2 

Magelang. 

Pra 

penggunaan 

media 

Pohon 

Pintar PPKn 

 

 

 

Penggunaan 

media 

Pohon 

Pintar PPKn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menurut Anda, apakah media Pohon 

Pintar PPKN itu? 

2. Pernahkah Anda menggunakan media 

Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

3. Alat dan bahan apa saja yang 

digunakan untuk membuat media 

Pohon Pintar PPKN? 

 

1. Bagaimanakah cara pembuatan media 

Pohon Pintar PPKN? 

2. Apakah ada filosofi atau maksud dari 

setiap simbol atau gambar yang 

dipasang pada batang  media Pohon 

Pintar PPKN? 

3. Bagaimana keterlibatan Anda dalam 

pembuatan media Pohon Pintar PPKN?  

4. Bagaimana interaksi guru dan siswa 

dengan adanya media Pohon Pintar 

PPKN?  

5. Bagaimana hubungan antara satu 

simbol dengan simbol yang lain atau 

antara satu cabang dengan cabang 

Siswa dan 

Guru 

Siswa dan 

Guru 

Siswa dan 

Guru 

 

 

Siswa dan 

Guru 

Siswa 

 

 

 

Siswa dan 

Guru 

Siswa dan 

guru 

 

Siswa 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasca 

penggunaan  

media 

Pohon 

Pintar 

PPKN 

yang lain? 

6. Mengapa siswa diberi tugas untuk 

membuat kata kunci dan simbol? 

7. Bagaimana sistem penyampaian atau 

pembagian materi pelajaran kepada 

siswa yang akan dibuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

8. Bagaimana cara untuk presentasi 

menggunakan  media Pohon Pintar 

PPKN? 

 

1. Setelah mengikuti pelajaran dengan  

media Pohon Pintar PPKN, apakah 

menambah kesukaan anda kepada mata 

pelajaran PPKN? 

2. Menurut Anda, apakah Pohon Pintar 

PPKN adalah media yang mudah 

dibuat atau tidak? 

3. Apakah Anda merekomendasi media 

Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

4. Nilai-nilai apa yang bisa Anda dapat 

dari media Pohon Pintar PPKN ini? 

5. Menurut Anda, apakah yang 

membedakan media Pohon Pintar 

PPKN dengan media yang lain? 

6. Menurut Anda, apakah media Pohon 

Pintar PPKN ini bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan? 

 

Guru 

 

Guru 

 

 

 

Siswa dan 

guru 

 

 

Siswa 

 

 

 

Siswa dan 

guru 

 

Siswa dan 

Guru 

 

Siswa dan 

Guru 

Siswa dan 

Guru 

 

Siswa dan 

Guru 

 

 

2 Kelebihan 

dan 

Untuk 

mengetahui 

 Kelebihan 

media 

1. Menurut Anda, kelebihan apa saja 

yang ada pada  media Pohon Pintar 

Siswa dan 

Guru 



 
 

 
 

kelemahan 

penggunaan 

media 

pembelajara

n interaktif 

Pohon 

Pintar PPKn 

dalam 

meningkatk

an prestasi 

belajar 

siswa di 

SMK N 2 

Magelang. 

kelebihan dan 

kelemahan 

penggunaan 

media 

pembelajaran 

interaktif 

Pohon Pintar 

PPKn dalam 

meningkatka

n prestasi 

belajar siswa 

di SMK N 2 

Magelang. 

Pohon 

Pintar 

PPKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan 

media 

Pohon 

Pintar 

PPKN 

 

 

PPKN?  

2. Menurut Anda, apakah  media Pohon 

Pintar PPKN merupakan media yang 

menyenangkan? 

3. Bagaimana antusias siswa dalam 

mengikuti pelajaran menggunakan  

media Pohon Pintar PPKN? 

4. Apakah ada peningkatan keaktifan 

siswa setelah menggunakan  media 

Pohon Pintar PPKN? 

5. Apakah dengan mengamati media 

Pohon Pintar PPKN mempermudah 

Anda dalam mengingat dan memahami 

materi pelajaran PPKN? 

6. Apakah dengan melihat suatu simbol 

atau gambar pada media Pohon Pintar 

PPKN Anda dapat mengungkapkan 

kembali suatu teori atau konsep 

tertentu? 

 

1. Menurut Anda, kelemahan apa saja 

yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

2. Menurut Anda, perbaikan apa yang 

harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

 

Siswa dan 

Guru 

 

Siswa dan 

Guru 

 

Guru 

 

 

Siswa 

 

 

 

Siswa 

 

 

 

 

 

Siswa dan 

Guru 

 

Siswa dan 

Guru 

 

3 Penggunaan 

media 

pembelajara

n interaktif 

Pohon 

Untuk 

mengetahui 

apakah 

penggunaan 

media 

Peningkatan 

prestasi 

belajar 

siswa. 

1. Apakah terjadi peningkatan prestasi 

belajar setelah menggunakan  media 

Pohon Pintar PPKN? 

 

Guru 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintar PPKn 

dalam 

meningkatk

an prestasi 

belajar 

siswa di 

SMK N 2 

Magelang. 

pembelajaran 

interaktif 

Pohon Pintar 

PPKn dapat 

meningkatka

n prestasi 

belajar siswa 

di SMK N 2 

Magelang. 



 
 

 
 

Lampiran 17 

PEDOMAN WAWANCARA 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA  

DI SMK N 2 MAGELANG 

(Untuk Guru) 

 

Identitas Informan 

 

Nama : 

NIP : 

TTD : 

 

 

Daftar Pertanyaan. 

1. Menurut Ibu, apakah media Pohon Pintar PPKN itu? 

2. Pernahkah Ibu menggunakan media Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

3. Menurut Ibu, apakah meida Pohon Pintar PPKN mudah dibuat atau tidak? 

4. Bagaimana keterlibatan Ibu dalam pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

5. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

6. Bagaimanakah cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

7. Menurut Ibu, apakah  media Pohon Pintar PPKN merupakan media yang 

menyenangkan? 

8. Bagaimana antusias siswa dalam pembelajaran menggunakan  media 

Pohon Pintar PPKN? 

9. Apakah ada peningkatan keaktifan siswa setelah menggunakan  media 

Pohon Pintar PPKN? 

10. Mengapa siswa diberi tugas untuk membuat kata kunci dan simbol? 

11. Bagaimana cara presentasi menggunakan  media Pohon Pintar PPKN? 



 
 

 
 

12. Apakah Ibu merekomendasi media Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

13. Nilai-nilai apa yang bisa didapat melalui media Pohon Pintar PPKN? 

14. Bagaimana interaksi guru dan siswa dengan adanya media Pohon Pintar 

PPKN? 

15. Bagaimana sistem penyampaian atau pembagian materi pelajaran kepada 

siswa yang akan dibuat media Pohon Pintar PPKN? 

16. Menurut  Ibu, apakah yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media lainnya? 

17. Menurut Ibu, apakah media Pohon Pintar PPKN bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan untuk para siswa? 

18. Menurut anda, kelebihan apa saja yang ada pada  media Pohon Pintar 

PPKN? 

19. Menurut anda, kelemahan apa saja yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

20. Menurut anda, perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

21. Apakah terjadi peningkatan prestasi belajar setelah menggunakan  media 

Pohon Pintar PPKN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA  

DI SMK N 2 MAGELANG 

(Untuk Siswa) 

 

Identitas Informan 

 

Nama : 

Kelas  : 

TTD : 

 

 

Daftar Pertanyaan. 

1. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN itu? 

2. Pernahkah Anda menggunakan media Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

3. Menurut Anda, apakah Pohon Pintar PPKN adalah media yang mudah 

dibuat atau tidak? 

4. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pembuatan media Pohon Pintar 

PPKN? 

5. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

6. Bagaimanakah cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

7. Menurut Anda, Apakah  media Pohon Pintar PPKN merupakan media 

yang menyenangkan? 

8. Bagaimana antusias Anda dalam mengikuti pelajaran menggunakan  

media Pohon Pintar PPKN? 

9. Apakah ada filosofi atau maksud dari setiap simbol atau gambar yang 

dipasang pada batang  media Pohon Pintar PPKN? 

10. Bagaimana cara Anda untuk presentasi menggunakan  media Pohon Pintar 

PPKN? 



 
 

 
 

11. Setelah mengikuti pelajaran dengan  media Pohon Pintar PPKN, apakah 

menambah kesukaan anda kepada mata pelajaran PPKN? 

12. Apakah anda merekomendasi media Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

13. Apakah dengan mengamati media Pohon Pintar PPKN mempermudah 

Anda dalam mengingat dan memahami materi pelajaran PPKN? 

14. Nilai-nilai apa yang bisa Anda dapat dari media Pohon Pintar PPKN ini? 

15. Dengan adanya media Pohon Pintar PPKN, bagaimana interaksi Anda 

dengan teman satu kelompok, dengan kelompok lain, dan dengan guru? 

16. Apakah dengan melihat suatu simbol atau gambar pada media Pohon 

Pintar PPKN Anda dapat mengungkapkan kembali suatu teori atau konsep 

tertentu? 

17. Bagaimana hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lain atau 

antara satu cabang dengan cabang yang lain? 

18. Menurut Anda, apakah yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media yang lain? 

19. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN ini bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan? 

20. Menurut Anda, kelebihan apa saja yang ada pada  media Pohon Pintar 

PPKN? 

21. Menurut Anda, kelemahan apa saja yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

22. Menurut Anda, perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 18 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA  

DI SMK N 2 MAGELANG 

(Untuk Guru) 

 

Identitas Informan 

Narasumber :   Guru 

Nama :   Dra. Pertamawati 

NIP  :   19580921 198803 2 002 

TTL / Umur :   Magelang, 21 September 1958 / 56 Tahun 

Jenis Kelamin :   Perempuan 

No HP :   088 827 942 85 

Alamat :   Kelurahan Ketepeng Kwayuhan RT 07 RW 08, Kec. 

Gelangan, Kota Magelang. 

 

Daftar Pertanyaan. 

1. Menurut Ibu, apakah media Pohon Pintar PPKN itu? 

Jawaban: Jadi di kelas satu ini saya semester ini menggunakan strategi 

atau teknik pembelajaran Pohon Pintar PPKN. Itu maksud saya memang 

dengan kata pintar itu mestinya mempunyai tujuan bahwa siswa akan 

meningkatkan prestasi ya, prestasi itu biasanya diidentikkan dengan kata 

pintar. Nanti lebih teknisnya lagi nanti ketika ada pertanyaan lain. Jadi 

Pohon Pintar itu memang semacam media pembelajaran yang siswa juga 

bisa aktif, artinya karena kan selama ini media itu lebih banyak hampir 

semua kalau orang ngomong media itu media LCD dan ternyata LCD itu 

selama saya amati anak hanya diam, mengamati ke atas, tetep duduk di 

bangku kemudian saya buat visualisasinya bentuk pohon yang 

menggambarkan semacam otak manusia kemudian nanti disitu akan ada 



 
 

 
 

kata kunci – kata kunci yang akan bisa membangkitkan motivasi untuk 

mengetahui. 

2. Pernahkah Ibu menggunakan media Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

Jawaban: Saya waktu PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) 

itu termotivasi untuk membuat teknik mind map itu saya lakukan ketika 

akan naik ke pangkat IV B nah yang IV B ke IV C ini kemarin sebetulnya 

saya sudah melakukan untuk siswa saya yang kelas 12, kalau ini kan 

sekarang kan kelas 10 nah karena materinya dulu kelas 12 itu tentang 

Ideologi Pancasila maka saya dulu itu beri nama Pohon Pancasila. Terus 

dengan perkembangan materi kan artinya tiap jenjang itu kan punya materi 

yang berbeda-beda. Nah supaya pohon ini tetep bisa digunakan baik kelas 

10, 11, maupun 12, kalau dulu kan Pohon Pancasila ya, karena materinya 

kelas 12 itu Pancasila, nah supaya lebih universal maka  diberi nama 

Pohon Pintar, ya intinya saya pernah melakukan itu. 

3. Menurut Ibu, apakah meida Pohon Pintar PPKN mudah dibuat atau tidak? 

Jawaban: Ya karena itu sudah saya lakukan pada siswa ya saya 

mempunyai asumsi bahwa itu mudah, karena bahannya juga mudah 

didapat. 

4. Bagaimana keterlibatan Ibu dalam pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Kalau keterlibatan kan siswa yang harus melakukan ya, bahan-

bahan semua siswa yang mencari, kalau saya sebagai guru sebagai 

motivator, vasilitator, ya saya mengarahkan hanya mengarahkan jadi ya 

pokoknya membangkitkan semangat lah kepada mereka. 

5. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

Jawaban: Alat ya, karena Pohon Pintar ini nilainya bukan saja nilai 

pengetahuan ya, kana da nilai kreatifitas, alat itu kan kita 

memvisualisasikan bentuk pohon tapi tiap kelas nanti bisa kreatif 

membentuk pohonnya itu terserah mereka ada yang memang dari langsung 

ranting-ranting, ada yang dari botol ditumpuk-tumpuk seolah-olah batang 

terus rantingnya ada yang memang ranting asli ada yang karena kreatifitas 

ada yang ranting dibuat dari kawat itu yang untuk pohonnya. Kemudian 



 
 

 
 

nanti mereka pakai tulisan kata kuncinya boleh dari kertas-kertas bekas, 

boleh bekas-bekas buku itu kan bisa, nanti mereka menghias macam-

macam. Terus untuk menggantungkannya bisa dari benang, bisa dari 

raffia, bisa mungkin dari pita, terus yang untuk nulis jelas spidol, pakai 

crayon juga boleh, isolasi, ya seperti itu. 

6. Bagaimanakah cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Jadi untuk kerjasama kelas mereka harus diskusi mau bentuk 

apa, ini yang saya lihat kelas ini adalah langsung ada siswa yang 

membawa ranting. Terus mereka kelompok satu sampai dengan 

kelomppok enam mereka memilih batang-batangnya. Nah disitu mereka 

memilih warna sesuai dengan kelompoknya yang akan membedakan 

dengan kelompok lain. Karena ini tanggungjawwab mereka nanti untuk 

presentasi jadi cabangnya harus berbeda. Kemudian mereka 

mempersiapkan kata kunci, nanti kata kuncinya itu yang digantungkan, 

nah itu membuatnya begitu ya. 

7. Menurut Ibu, apakah  media Pohon Pintar PPKN merupakan media yang 

menyenangkan? 

Jawaban: Mereka hampir seratus persen menyenangkan karena ada 

atktivitas, sifat siswa kan tidak kepengin diem to, jadi dengan jalan terus 

moyoki pekerjaan temannya, terus ada rasa kebanggaan pada hasil 

karyanya, jadi kalau saya amati menyenangkan, mereka gembira. 

8. Bagaimana antusias siswa dalam pembelajaran menggunakan  media 

Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Hampir sama tadi antusias itu dengan menyenangkan saya fikir 

mereka sangat antusias, banyak bertanya juga macem-macem jadi saya 

fikir sama itu antusias sama menyenangkan. 

9. Apakah ada peningkatan keaktifan siswa setelah menggunakan  media 

Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Iya karena sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini harus 

penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan, nah ini semua itu ada 

didalam membuat Pohon Pintar ini tiga nilai itu udah ada semua. 

 



 
 

 
 

10. Mengapa siswa diberi tugas untuk membuat kata kunci dan simbol? 

Jawaban: Iya kata kunci dan simbol ini adalah konsep dasar dari mind 

map. Mind map itu kan konsepnya adalah satu kata kunci, dua simbol, tiga 

adalah warna. Nah warna ini yang nanti akan menuju pada hal yang 

menyenangkan itu tadi. Jadi ya dengan kata kunci harapannya mereka 

hanya dengan satu kata kunci bisa nantinya bisa menuangkan apa saja 

yang ada didalam kemampuan pengetahuan mereka. 

11. Bagaimana cara presentasi menggunakan  media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Ya itu tadi, anggaplah sekarang misalnya ada kata kunci militer, 

mereka membuat kata kunci militer, dengan kata militer nanti boleh 

mereka itu menuangkan apa saja yang mereka ketahui tentang militer itu 

apa. Mungkin apa yang mereka ketahui tentang militer yang sekarang 

lakukan, mungkin apa yang mereka rasakan, mungkin ingin menjadi 

militer. Jadi nanti bebas mereka menyampaikan apa saja dari kata kunci 

itu. 

12. Apakah Ibu merekomendasi media Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

Jawaban: Kalau merekomendasikan jelas iya, para guru ini hendaknya 

mengkombinasikan metode yang selama ini mereka gunakan. Dengan 

adanya media Pohon Pintar di kelas itu guru lain terus ini paling ndak 

tanya to, itu apa to itu, terus juga saya nanti menyampaikan, siswa 

menyampaikan, terus pohonnya itu bisa beliau guru-guru lainnya juga 

gunakan mungkin dengan ganti kata kunci sesuai dengan mata pelajaran 

beliau. 

13. Nilai-nilai apa yang bisa didapat melalui media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Nilai ya, nilai itu kan sesuatu yang dianggap benar. Nilai untuk 

kurikulum 2013 yang tadi saya sampaikan ada nilai pengetahuan, ada nilai 

sikap, ada nilai keterampilan. Nah nilai pengetahuan tadi ketika mereka 

presentasi, keterampilan disini keterampilan bagaimana mempresentasikan 

keterampilan bagaimana bekerja sama, itu nanti nilainya itu menurut saya 

ya dengan satu Pohon Pintar sudah memuat tiga nilai itu tiga ranah itu. 



 
 

 
 

14. Bagaimana interaksi guru dan siswa dengan adanya media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Kalau interaksi wah dilihat sendiri mereka lari sana sini, tanya, 

seolah-olah malah lupa kalau mereka duduk mungkin kalau bertnya itu 

ngacung iya to, sopan banget ya, kalau dengan pohon pintar itu karena 

posisinya seperti orang bekerja ya kelihatannya mereka juga lebih santai 

lah, tanyanya juga pakai bu ini, boleh ini bu, ini boleh, kelihatannya lebih 

santai. 

15. Bagaimana sistem penyampaian atau pembagian materi pelajaran kepada 

siswa yang akan dibuat media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Karena bagi kelas 10 ini masih baru jadi satu materi ini 

kebetulan saya ini kan materinya Bab 3 tentang ancaman terhadap NKRI 

hubungannya dengan ketahanan nasional, nah dengan saya beri materi 

supaya mereka ndak berat itu dibagi sub kompetensi-kompetensi jadi 

mereka harus bertanggungjawab, bisa menyampaikan, mempresentasikan 

tugas mereka dari sub kompetensi itu, dibagi perkelomok, nanti ada tanya 

jawabnya kan pas presentasi. 

16. Menurut  Ibu, apakah yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media lainnya? 

Jawaban: Ya kalau beda ya jelas beda ya tapi sebetulnya kan semua media 

itu kan diharapkan mesti ada selain tujuan secara umum juga ada tujuan 

khusus, kalau media itu kan untuk mempermudah menyampaikan atau 

tranformasi to media itu, nah untuk perbedaannya tinggal kita lihat setiap 

kita melihat media harus lihat tujuannya, kalau tujuannya ingin 

mendapatkan siswa yang kreatif misalnya ya antara lain ya ini pembuatan 

Pohon Pintar tetapi sekali lagi tidak lepas dari ada pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

17. Menurut Ibu, apakah media Pohon Pintar PPKN bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan untuk para siswa? 

Jawaban: Permainan, nah ini yang menjadi tanda tanya kok jadi permainan 

yang menyenangkan, selama ini saya kalau bermain ya menyenangkan ya, 

jadi kalau pembelajaran memang pembelajaraan yang menyenangkan, 



 
 

 
 

kalau untuk permainan nanti permainannya dimana ya, nan nanti ini bisa 

untuk tindak lanjut lagi, kembangkan lagi, ini saya termotivasi apakah 

media Pohon Pintar ini bisa jadi untuk permainan. Bisa juga mereka kan 

membuat simbol ya, misalnya disitu ada ancaman perang, ternyata itu ya 

mereka ya lucu-lucu itu ada yang membuat simbol granat, meskipun 

bikinnya seperti nanas ya, terus ada yang bom, mereka itu bom itu seolah-

olah bunder ya, padahal selama ini yang saya tahu bom itu ya kayak 

panjang itu kayak kembang api, tapi ya itu bentuk visualisasi mereka, ada 

yang bikin tentara itu menurut saya ya permainannya disitu ya. 

18. Menurut anda, kelebihan apa saja yang ada pada  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Kelebihan itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, 

menghemat waktu dalam mempelajari suatu materi, mampu meningkatkan 

kemandirian karena ternyata saya hanya memberi materi sedikit mereka 

pengetahuannya malah lebih banyak, mereka berusaha mencari diinternet, 

disurat kabar, kamudian juga mampu menumbuhkan kreatifitas, dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah karena mereka akan menyampaikan 

materinya itu kontekstual ya sesuai dengan keadaan sekarang. 

19. Menurut anda, kelemahan apa saja yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Kalau kelemahan di mediaanya itu sendiri menurut saya belum 

ada ya, tapi kalau pelaksanaannya mungkin ya, ketika siswa itu diminta 

untuk mencari kata kunci itu, mereka masih rancu kadang kata kunci itu 

yang digunakan malah kata-kata yang tidak bermakna, misalnya hanya 

nulis dan, tujuan, nah itu kan kata-kata yang tidak bermakna, jadi mereka 

masih sering sulit untuk mencari  kata kunci. 

20. Menurut anda, perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

Jawaban: Ya akhirnya saya hanya menyampaikan saja, kalau di bahasa 

indonesia itu ya, jangan pakai kata kerja tapi kata benda. 

 



 
 

 
 

21. Apakah terjadi peningkatan prestasi belajar setelah menggunakan  media 

Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Ya ada peningkatan prestasi belajar, nah kenapa ada peningkatan 

ternyata ya itu tadi mereka ternyata untuk membuat kata kunci itu sebelum 

saya beri materi mereka belajar mandiri, jadi mau ndak mau itu mereka 

membaca dulu mencari materi nah dengan mereka itu nantinya juga harus 

mempresentasikan, nah itu menurut saya ya itu tadi tidak hanya nilai 

pengetahuan saja tapi nilai keterampilan, nilai sikap ada peningkatan dan 

signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA  

DI SMK N 2 MAGELANG 

(Untuk Siswa) 

 

Identitas Informan 

Narasumber :   Siswa 

Nama :   Atika Sumeitri 

Kelas / Presensi  :   X AP 2 / 7 

TTL / Umur :   Magelang, 7 Mei 1999 / 15 Tahun 

Jenis Kelamin :   Perempuan 

No HP :   085 743 108 011 

Alamat :   Kelurahan Mlaten Donorojo, Kec. Mertoyudan , Kota 

Magelang 

 

Daftar Pertanyaan. 

1. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN itu? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKn itu adalah media tiga 

dimensi visualisasi dari mind map. 

2. Pernahkah Anda menggunakan media Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

Jawaban: Saya belum pernah menggunakan media Pohon Pintar PPKn 

sebelumnya. 

3. Menurut Anda, apakah Pohon Pintar PPKN adalah media yang mudah 

dibuat atau tidak? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKn itu mudah-mudah susah 

dibuat, mudahnya karena Pohon Pintar PPKn dibuat bersama-sama, dan 

susahnya karena kita harus menyesuaikan satu batang pohon digunakan 

oleh enam kelompok sehingga butuh komunikasi yang baik. 

 



 
 

 
 

4. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pembuatan media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Keterlibatan saya dalam pembuatan Pohon Pintar PPKn adalah 

dengan membuat kata kunci dan gambar karena satu kelompok itu ada 

enam orang dan setiap orang membuat satu kata kunci. 

5. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

Jawaban: Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKn ini adalah gunting, pita (bisa pita jepang atau pita biasa), 

double tip, kertas manila, perforator, dan spidol. 

6. Bagaimanakah cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Cara pembuatan media Pohon Pintar PPKn yang pertama, kita 

membuat kelompok terdiri dari enam anak. Kemudian kita membagi 

cabang-cabang batang tersebut dari suatu pohon menjadi enam kelompok. 

Lalu pembagian materi dengan dilanjutkan setiap enam orang membuat 

satu kata kunci dan satu gambar yang sesuai dengan kata kunci. Kemudian 

gambar dilaminating. Selanjutnya gambar yang sudah dilaminating salah 

satu sudutnya dilubangi dengan perforator. Kemudian cabang pohon dililit 

dengan pita yang sebelumnya sudah diberi double tip. Kemudian gambar 

tersebut dikaitkan dengan cabang menggunakan benang atau kawat. 

7. Menurut Anda, Apakah  media Pohon Pintar PPKN merupakan media 

yang menyenangkan? 

Jawaban: Ya menurut saya Pohon Pintar PPKN ini sangat menyenangkan 

karena kita bisa berinteraksi dengan teman yang lainnya. 

8. Bagaimana antusias Anda dalam mengikuti pelajaran menggunakan  

media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Ya saya sangat antusias dengan media Pohon Pintar PPKN ini 

karena saya baru pertama kali menggunakan media Pohon Pintar PPKN 

ini. 

 

 



 
 

 
 

9. Apakah ada filosofi atau maksud dari setiap simbol atau gambar yang 

dipasang pada batang  media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Ya ada filosofi saat saya membuat simbol atau gambar. 

Contohnya seperti saat saya membuat kata kunci non militer yang 

gambarnya itu pistol dengan tanda “X”, yang artinya non militer itu tidak 

bersifat fisik atau tidak menggunakan senjata. 

10. Bagaimana cara Anda untuk presentasi menggunakan  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Yang pertama, kita memahami materi yang sudah diberi. 

Selanjutnya kita menentukan kata kunci. Setelah membuat kata kunci kita 

menjabarkan didepan teman-teman. 

11. Setelah mengikuti pelajaran dengan  media Pohon Pintar PPKN, apakah 

menambah kesukaan anda kepada mata pelajaran PPKN? 

Jawaban: Ya saya bertambah suka dengan PPKn karena pelajarannya ini 

menjadi menyenangkan dan lebih asyik. 

12. Apakah anda merekomendasi media Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

Jawaban: Ya saya merekomendasikan media Pohon Pintar PPKn ini untuk 

diterapkan guru-guru ppkn lainnya karena menjadikan siswa lebih kreatif 

dan lebih menyukai pelajaran PPKn. 

13. Apakah dengan mengamati media Pohon Pintar PPKN mempermudah 

Anda dalam mengingat dan memahami materi pelajaran PPKN? 

Jawaban: Ya mengingat kata dan gambar menurut saya lebih mudah 

daripada bentuk tulisann saja. 

14. Nilai-nilai apa yang bisa Anda dapat dari media Pohon Pintar PPKN ini? 

Jawaban: Nilai-nilai yang saya dapat dari media Pohon Pintar PPKN ini 

adalah rasa percaya diri, saling menghormati, meningkatkan keberanian, 

komunikasi antar kelompok menjadi lebih baik dan melatih kemampuan 

berbicara. 

15. Dengan adanya media Pohon Pintar PPKN, bagaimana interaksi Anda 

dengan teman satu kelompok, dengan kelompok lain, dan dengan guru? 

Jawaban: Interaksi saya dengan teman satu kelompok cukup baik. 



 
 

 
 

16. Apakah dengan melihat suatu simbol atau gambar pada media Pohon 

Pintar PPKN Anda dapat mengungkapkan kembali suatu teori atau konsep 

tertentu? 

Jawaban: Setelah melihat satu simbol atau gambar pada media Pohon 

Pintar PPKN, saya dapat mengungkapkan kembali teori atau konsep 

tersebut karena lebih mudah untuk diingat. 

17. Bagaimana hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lain atau 

antara satu cabang dengan cabang yang lain? 

Jawaban:  

18. Menurut Anda, apakah yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media yang lain? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN ini lebih mudah untuk 

diingat, lebih menarik dan lebih unik  dari pada white board maupun Ms. 

Power Point 

19. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN ini bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan? 

Jawaban: Ya media Pohon Pintar PPKN ini dapat dijadikan media 

permainan yang menyenangkan. 

20. Menurut Anda, kelebihan apa saja yang ada pada  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Kelebihan media Pohon Pintar PPKN ini selain melatih 

kreatifitas juga mudah untuk diingat dan menumbuhkan saling kerja sama 

antar kelompok dan proses pembuatan. 

21. Menurut Anda, kelemahan apa saja yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Menurut saya kelemahan media Pohon Pintar PPKN ini sulit 

untuk membuat kata kunci  dan gambar yang sesuai dengan kata kunci 

tersebut. 

 

 

 



 
 

 
 

22. Menurut Anda, perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

Jawaban: Cara menanggulangi kelemahan media pohon pintar ppkn 

tersebut yaitu dengan berkoordinasi dengan teman atau meminta masukan 

dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA  

DI SMK N 2 MAGELANG 

(Untuk Siswa) 

 

Identitas Informan 

Narasumber :   Siswa 

Nama :   Desy Sofiya Tanzil 

Kelas / Presensi  :   X AP 2 / 9 

TTL / Umur :   Magelang, 6  Desember 1998 / 16 Tahun 

Jenis Kelamin :   Perempuan 

No HP :   085 642 050 638 

Alamat :   Desa Mertan RT 3 RW 16, Kab. Magelang 

 

Daftar Pertanyaan. 

1. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN itu? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN itu adalah media tiga 

dimensi yang memvisualisasikan dari sebuah mind map. 

2. Pernahkah Anda menggunakan media Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

Jawaban: Sebelumnya saya belum pernah menggunakan media Pohon 

Pintar PPKN. 

3. Menurut Anda, apakah Pohon Pintar PPKN adalah media yang mudah 

dibuat atau tidak? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN itu sedikit mudah dan 

ada sulitnya. Sulitnya cuma sedikit kalau kemudahannya mungkin banyak 

kita bisa menyalurkan kreatifitas kita dan berkomunikasi dengan 

kelompok maupun dengan anggotanya. 

 

 



 
 

 
 

4. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pembuatan media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Keterlibatan saya dalam pembuatan media Pohon Pintar PPKN 

ini dalam satu kelompok terdiri dari enam anggota, satu anggotanya 

membuat satu gambar dan satu kata kunci. Saya menggambar tentara 

dengan kata kunci kegiatan. 

5. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

Jawaban: Alat dan bahan dalam pembuatan media Pohon Pintar PPKN ini 

yaitu satu, pensil, penghapus, kertas asturo, spidol, pita, dan tidak lupa 

batang pohon. 

6. Bagaimanakah cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN ini sangat mudah 

yaitu pertama satu membentuk kelompok, kedua menetukan ranting yang 

akan dibuat, ketiga menentukan warna ranting yang akan dibuat, keempat 

kita menyiapkan batang tersebut dengan mencari ke pohon yang besar, 

kelima kita membuat gambar dengan kata kunci yang kita inginkan 

kemudian gambar tersebut delaminating dan dilubangi untuk mudah 

digantungkan pada ranting pohon tersebut. 

7. Menurut Anda, Apakah  media Pohon Pintar PPKN merupakan media 

yang menyenangkan? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN itu merupakan media 

yang menyenangkan karena kita bisa menyalurkan kreatifitas kita dalam 

media pohon pintar itu dan kita mengerjakannya bisa sambil berbicara 

maupun berdiskusi dengan anggota kelompok. 

8. Bagaimana antusias Anda dalam mengikuti pelajaran menggunakan  

media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Antusias saya dalam mengikuti pelajaran menggunakan media 

Pohon Pintar PPKN ini yaitu saya ingin mengetahui lebih dalam tentang 

media Pohon Pintar  ini karena sebelumnya saya belum pernah 

menggunakannya. 



 
 

 
 

9. Apakah ada filosofi atau maksud dari setiap simbol atau gambar yang 

dipasang pada batang  media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Filosofi dari setiap simbol atau gambar yang dipasang pada 

batang media Pohon Pintar PPKN setiap gambarnya memiliki makna yang 

berbeda contohnya seperti milik saya yaitu tentara dengan kata kunci 

kegiatan. Maksudnya disitu digambarkan tentara karena tentara mengabdi 

kepada negara untuk mempertahankn negara kita agar tetap sejahtera. 

10. Bagaimana cara Anda untuk presentasi menggunakan  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Cara saya untuk mempresentasikan menggunakan media Pohon 

Pintar PPKN tersebut yaitu satu pertama memperkenalkan diri, kedua kita 

menjelaskan maksud dari gambar dan media Pohon Pintar tersebut dan 

senua anggota dari kelompok itu menjelaskan satu persastu. 

11. Setelah mengikuti pelajaran dengan  media Pohon Pintar PPKN, apakah 

menambah kesukaan anda kepada mata pelajaran PPKN? 

Jawaban: Setelah mengikuti pembelajarann dengan menggunakan media 

Pohon Pintar PPKN saya menambah kesukaan pada mata pelajaran ppkn 

karena saya menjadi semakin bersemangat dalam pembelajaran PPKn 

dengan media yang sangat mengasyikan. 

12. Apakah anda merekomendasi media Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

Jawaban: Saya merekomendasikan media Pohon Pintar PPKN untuk 

diterapkan oleh guru-guru PPKn lainnya. Karena lebih menyenangkan dan 

murid lebih antusias untuk membuat media Pohon Pintar PPKN tersebut 

dan murid mudah memahami materinya. 

13. Apakah dengan mengamati media Pohon Pintar PPKN mempermudah 

Anda dalam mengingat dan memahami materi pelajaran PPKN? 

Jawaban: Dengan mengamati media Pohon Pintar PPKN mempermudah 

saya dalam mengingat dan memahami materi karena dilihat dari 

gambarnya saja kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan dari gambar 

tersebut dan kita mudah mengingat materi-materi pembelajaran yang 

diajarkan. 



 
 

 
 

14. Nilai-nilai apa yang bisa Anda dapat dari media Pohon Pintar PPKN ini? 

Jawaban: Nilai-nilai yang bisa saya dapatkan dari media Pohon Pintar ini 

yaitu kerjasama, kekompakkan, kekreatifitasan dan kita bisa interaksi antar 

anggota atau berkomunikasi dengan baik. 

15. Dengan adanya media Pohon Pintar PPKN, bagaimana interaksi Anda 

dengan teman satu kelompok, dengan kelompok lain, dan dengan guru? 

Jawaban: Interaksi saya dengan teman satu kelompok yaitu mendiskusikan 

pembagian gambar yang akan dibuat dan pembagian kata kunci yang akan 

kita buat. Kemudian kita mendiskusikan warna apa yang tepat buat ranting 

pohon tersebut. interaksi dengan kelompok lain yaitu mendiskusikan 

pembagian ranting. Dalam kegiatan tersebut guru juga membantu dalam 

interaksi tersebut yaitu membagi kelompok yang satu kelasnya ada enam 

kelompok yang satu kelomopknya terdiri dari enam anggota. 

16. Apakah dengan melihat suatu simbol atau gambar pada media Pohon 

Pintar PPKN Anda dapat mengungkapkan kembali suatu teori atau konsep 

tertentu? 

Jawaban: Saya melihat satu simbol atau gambar pada media Pohon Pintar 

PPKN saya dapat mengungkapkan kembali teori atau konsep tertentu 

karena kita juga sudah mendengarkan presentasi dari teman dengan 

menjelaskan gambar dan kata kunci tersebut dan kita bisa mengingat dari 

gambarnya dan kata kunci tersebut dengan mudah. 

17. Bagaimana hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lain atau 

antara satu cabang dengan cabang yang lain? 

Jawaban: Hubungan antara simbol dengan simbol yang lain atau antara 

cabang dengan cabang yang lain saling berhubungan. Seperti contohnya 

gambar wayang yang dengan kata kunci budaya memiliki keterkaitan 

dengan tameng dengan kata kunci ancaman karena kita dapat menangkis 

ancaman dari luar yang sewaktu-waktu bisa merebut kebudayaan 

indonesia. 

 

 



 
 

 
 

18. Menurut Anda, apakah yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media yang lain? 

Jawaban: Menurut saya yang membedakan media Pohon Pintar dengan 

media yang lain seperti Ms. Power Point ada bedanya karena media Pohon 

Pintar PPKN sangat menyenangkan, terlebih kita dapat mudah mengingat 

materi yang disampaikan. 

19. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN ini bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN ini dapat dijadikan 

permainan yang menyenangkan karena kawan-kawan bisa menebak 

gambar yang kita buat dengan kata kunci yang sudah ada seperti tentara 

kita bisa menebak dengan maksud itu pengabdian seorang TNI. 

20. Menurut Anda, kelebihan apa saja yang ada pada  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Kelebihan dari media Pohon Pintar PPKN ini yaitu satu, 

menyalurkan kreatifitas kita sebagai pelajar, kedua lebih menyenangkan 

dalam media pembelajaran, kita bisa melatih kekompakkan antar anggota 

maupun antar teman. 

21. Menurut Anda, kelemahan apa saja yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Menurut saya kelemahan yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN ini yaitu kita memakan waktu karena pembuatan pohon pintar 

memakan waktu satu sampai dua hari. 

22. Menurut Anda, perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

Jawaban: Perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan 

tersebut yaitu mungkin kita diskusi dan mengerjakan media pohon pintar 

tersebut dengan lebih giat agar mengerjakannya lebih cepat dan lebih baik. 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA  

DI SMK N 2 MAGELANG 

(Untuk Siswa) 

 

Identitas Informan 

Narasumber :   Siswa 

Nama :   Dina Puspita 

Kelas / Presensi  :   X AP 2 / 10 

TTL / Umur :   Magelang, 6  Desember 1998 / 16 Tahun 

Jenis Kelamin :   Perempuan 

No HP :   087 705 361 585 

Alamat :   Jl. Gatot Subroto Gang Kantil 1 No. 28 RT 02  RW 08 

Kelurahan Kemrirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota 

Magelang. 

 

Daftar Pertanyaan. 

1. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN itu? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN itu adalah tiga dimensi 

dari perwujudan mind map yang lebih berkreatif. 

2. Pernahkah Anda menggunakan media Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

Jawaban: Sebelumnya saya belum pernah menggunakan media Pohon 

Pintar PPKN dalam pembelajaran. 

3. Menurut Anda, apakah Pohon Pintar PPKN adalah media yang mudah 

dibuat atau tidak? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN adalah media yang 

mudah dibuat namun juga sedikit rumit karena pada saat membuat kita 

membutuhkan gambar yang sesuai dengan tema pembelajaran maupun bab 

yang diajarkan. 



 
 

 
 

4. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pembuatan media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Keterlibatan saya dalam pembuatan media Pohon Pintar PPKN 

yaitu dengan cara membuat kelompok yang terdiri dari enam orang dan 

juga enam kelompok dan saya membuat satu kata kunci dan beserta 

gambarnya. Saya membuat gambar seorang siswa siswi yang sedang 

bersekolah dan kata kuncinya. 

5. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

Jawaban: Alat dan bahan untuk membuat media Pohon Pintar cukup 

mudah didapat seperti pensil, setip, kertas asturo, gunting, spidol, pita, dan 

tidak lupa juga batang. 

6. Bagaimanakah cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Cara membuat media Pohon Pintar PPKN yang pertama 

membagi kelompok, yang kedua pembagian ranting juga warna ranting, 

yang ketiga diskusi kelompok, dan yang keempat membuat gambar 

sekreatif mungkin seuai dengan tema yang telah ditentukan dan yang 

terakhir gantungkn pada pohon. Kita juga bisa menambah aksesoris untuk 

keindahan pohonnya. 

7. Menurut Anda, Apakah  media Pohon Pintar PPKN merupakan media 

yang menyenangkan? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN cukup menyenangkan 

karena bisa menuangkan kreatifitas kita. 

8. Bagaimana antusias Anda dalam mengikuti pelajaran menggunakan  

media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Antusias saya dalam mengikuti pelajaran menggunakan media 

Pohon Pintar PPKN ya cukup antusias karena saya ingin membuatnya 

karena sebelum-sebelumnya belum pernah membuat. 

9. Apakah ada filosofi atau maksud dari setiap simbol atau gambar yang 

dipasang pada batang  media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Ya ada filosofi atau maksud dari simbol yang saya buat di media 

Pohon Pintar PPKN. Saya membuat gambar seorang siswa siswi yang 



 
 

 
 

sedang bersekolah dan kata kuncinya pendidikan itu bermaksud untuk 

menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pelajar juga bisa membela 

negara dengan cara menuntut ilmu dengan baik. 

10. Bagaimana cara Anda untuk presentasi menggunakan  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Cara kelompok kami mempresentasikan menggunakan media 

Pohon Pintar PPKN yang pertama memperkenalkan diri dan anggota 

kelompok, yang kedua setiap anggota menjelaskan apa yang telah ia buat 

dan yang ketiga kesimpulan tentang materi. 

11. Setelah mengikuti pelajaran dengan  media Pohon Pintar PPKN, apakah 

menambah kesukaan anda kepada mata pelajaran PPKN? 

Jawaban: Setelah mengikuti pembelajarann dengan menggunakan media 

Pohon Pintar PPKN saya menambah kesukaan pada mata pelajaran ppkn 

karena saya menjadi semakin bersemangat dalam pembelajaran PPKn 

dengan media yang sangat mengasyikan. 

12. Apakah anda merekomendasi media Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

Jawaban: Ya kami merekomendasikan media Pohon Pintar PPKN untuk 

diterapkan oleh guru-guru PPKN lainnya karena media pohon pintar 

merupakan salah satu cara untuk kami dapat memahami materi 

pembelajaran yang lebih baik. 

13. Apakah dengan mengamati media Pohon Pintar PPKN mempermudah 

Anda dalam mengingat dan memahami materi pelajaran PPKN? 

Jawaban: Ya media Pohon Pintar PPKN mempermudah saya dalam 

memahami materi pembelajaran kami hanya menghafalkan kata kunci 

saja. 

14. Nilai-nilai apa yang bisa Anda dapat dari media Pohon Pintar PPKN ini? 

Jawaban: Nilai-nilai yang bisa saya dapat dari media Pohon Pintar PPKN 

seperti kerjasama antar kelompok dan juga antara kelompok lainnya, 

berkreatifitas dan juga yang lainnya. 

 



 
 

 
 

15. Dengan adanya media Pohon Pintar PPKN, bagaimana interaksi Anda 

dengan teman satu kelompok, dengan kelompok lain, dan dengan guru? 

Jawaban: Interaksi saya dengan teman satu kelompok, dengan kelompok 

lain, maupun dengan guru dengan adanya media Pohon Pintar seperti 

kerjasama antar teman maupun kelompok. 

16. Apakah dengan melihat suatu simbol atau gambar pada media Pohon 

Pintar PPKN Anda dapat mengungkapkan kembali suatu teori atau konsep 

tertentu? 

Jawaban: Ya dengan melihat suatu simbol atau gambar pada media Pohon 

Pintar saya dapat mengungkapkan kembali teori atau konsep yang telah 

saya pelajari. 

17. Bagaimana hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lain atau 

antara satu cabang dengan cabang yang lain? 

Jawaban: Hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lain 

dikelompok kami seperti saya membuat gambar pendidikan atau seorang 

siswa yang sedang bersekolah dan teman saya ada yang membuat Hansip 

maupun seorang militer ituu bermaksudkan dalam menunjukkan seseorang 

yang sedang membela negara. 

18. Menurut Anda, apakah yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media yang lain? 

Jawaban: Perbedaannya yaitu jika media Pohon Pintar PPKN bisa 

menuangkan kreatifitas kita sebagai anak pelajar yang sesungguhnya 

sedangkan jika kita menggunakan white board maupun PPT kita hanya 

sebatas membaca dan menulis saja tanpa ada kreatifitas yang kita 

tuangkan. 

19. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN ini bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan? 

Jawaban: Ya media Pohon Pintar PPKN itu bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan misalnya tebak misalnya tebak makna 

simbol atau yang lainnya karena kita bisa lebih berfikir secara logis 

maupun bisa lebih terbuka dan melatih otak 



 
 

 
 

20. Menurut Anda, kelebihan apa saja yang ada pada  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Kelebihan yang ada pada media Pohon Pintar seperti dapat 

memudahkan kita dalam memahami materi maupun menuangkan 

kreatifitas karena kata kunci yang kita hafalkan. 

21. Menurut Anda, kelemahan apa saja yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Sedangkan kelemahan yang ada pada media Pohon Pintar seperti 

batang yang hanya ada satu untuk satu kelas saja. 

22. Menurut Anda, perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

Jawaban: Dan perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan 

tersebut sebaiknya setiap kelompok memiliki satu batang maupun satu 

Pohon Pintar untuk lebih sapat dikreatifitaskan perkelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA  

DI SMK N 2 MAGELANG 

(Untuk Siswa) 

 

Identitas Informan 

Narasumber :   Siswa 

Nama :   Ela Nofita 

Kelas / Presensi  :   X AP 2 / 11 

TTL / Umur :   Magelang, 11  Oktober 1999 / 15 Tahun 

Jenis Kelamin :   Perempuan 

No HP :   087 834 094 863 

Alamat :   Kelurahan Kaligading Citrosono, Kec. Grabag, Kota 

Magelang. 

 

Daftar Pertanyaan. 

1. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN itu? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN itu adalah sebuah 

media belajar yang berbentuk tiga dimensi dan merupakan visualisasi dari 

sebuah mind map. 

2. Pernahkah Anda menggunakan media Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

Jawaban: Sebelumnya saya belum pernah menggunakan media Pohon 

Pintar PPKN sebagai media belajar saya. 

3. Menurut Anda, apakah Pohon Pintar PPKN adalah media yang mudah 

dibuat atau tidak? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN itu media yang mudah-

mudah susah untuk dibuat. Mudah karena kita membuatnya berkelompok 

bersama-sama dan susah karena satu pohon digunakan oleh beberapa 

kelompok dan itu membutuhkan komunikasi yang baik antar kelompok 

agar bisa berjalan dengan baik. 



 
 

 
 

4. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pembuatan media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Keterlibatan saya dalam pembuatan media Pohon Pintar PPKN 

ini adalah dengan membuat satu kata kunci dan membuat satu simbol atau 

gambar yang sesuai dengan kata kunci yang telah dibuat. 

5. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

Jawaban: Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN ini adalah gunting, dobeltip, benang, perforator, kertas 

manila atau kertas biasa, spidol hitam atau bisa juga spidol warna lain, dan 

yang terakhir pita jepang atau pita biasa. 

6. Bagaimanakah cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Cara membuat media Pohon Pintar PPKN ini adalah yang 

pertama dengan membuat kelompok dengan beberapa anggota, kemudian 

pembagian materi, lalu setiap orang dalam kelompok tersebut membuat 

satu kata kunci yang menggambarkan isi dari materi yang telah dibagi. 

Kemudian kita mencari batang pohon yang sesuai dengan keinginan kita. 

Lalu kita menggambar simbol atau gambar dikertas manila atau kertas 

lainnya yang telah tersedia. Lalu gambar tersebut kita gunting lalu kita 

tuliskan kata kunci yang telah kita buat tadi itu diatas simbol tersebut dan 

simbol tersebut kita laminating lalu dilubangi disalah satu sudutnya 

dengan perforator. Sedangkan cabang pada Pohon Pintar PPKN kita beri 

dobeltip lalu pita jepangnya kita lilitkan dicabang tersebut dan yang 

terakhir adalah memasukan benang pada lubang disimbol yang dilubangi 

tadi kemudian benang tersebut kita kaitkan dicabang pohon. 

7. Menurut Anda, Apakah  media Pohon Pintar PPKN merupakan media 

yang menyenangkan? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN itu media belajar yang 

menyenangkan karena disitu kita jadi bisa mengungkapkan krestifitas 

sebebas yang kita mau. 

 



 
 

 
 

8. Bagaimana antusias Anda dalam mengikuti pelajaran menggunakan  

media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Menurut saya antusias siswa dan antusias saya sendiri sangat 

tinggi dalam mengikuti pelajaran dengan media Pohon Pintar PPKN 

karena pelajaran menjadi lebih menarik dan siswa lebih menangkap materi 

yang diberikan.  

9. Apakah ada filosofi atau maksud dari setiap simbol atau gambar yang 

dipasang pada batang  media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Ya ada filosofi atau maksud dalam gambar yang dipasang pada 

Pohon Pintar PPKN tersebut. Salah satunya kata kunci berupa tekad. 

Tekad tersebut disimbolkan dengan kepalan tangan karena kepalan tangan 

tersebut seperti menyimbolkan sesuatu yang bersungguh-sungguh dan 

semangat yang teguh serta kuat seperti tekad itu sendiri. 

10. Bagaimana cara Anda untuk presentasi menggunakan  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Cara saya untuk mempresentasikan materi dengan menggunakan 

media p Pohon Pintar PPKN adalah dengan mempelajari materi yang telah 

diberikan lalu membuat kata kunci dan kemudian dijabarkan didepan 

teman-teman saya. 

11. Setelah mengikuti pelajaran dengan  media Pohon Pintar PPKN, apakah 

menambah kesukaan anda kepada mata pelajaran PPKN? 

Jawaban: Ya setelah mengiuti pelajaran dengan media Pohon Pintar PPKN 

ini saya menjadi lebih suka terhadap pelajaran PPKN karena dengan 

Pohon Pintar PPKN ini pelajaran lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

12. Apakah anda merekomendasi media Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

Jawaban: Saya merekomendasikan media Pohon Pintar ini untuk 

diterapkan oleh guru-guru ppkn lainnya karena menurut saya media Pohon 

Pintar PPKN ini mempunyai banyak manfaat untuk siswa itu sendiri 

seperti lebih meningkatkan kreatifitas mereka, toleransi mereka dan 



 
 

 
 

kebersamaan serta kerjasama mereka antar satu orang dengan yang 

lainnya. 

13. Apakah dengan mengamati media Pohon Pintar PPKN mempermudah 

Anda dalam mengingat dan memahami materi pelajaran PPKN? 

Jawaban: Ya menurut saya dengan media Pohon Pintar PPKN ini saya bisa 

lebih memahami dan mengingat materi pelajaran yang telah disampaikan. 

14. Nilai-nilai apa yang bisa Anda dapat dari media Pohon Pintar PPKN ini? 

Jawaban: Nilai-nilai yang bisa saya dapat dari media Pohon Pintar PPKN 

ini antara lain adalah kerjasama, kebersamaan, kreatifitas dan toleransi 

antar teman. 

15. Dengan adanya media Pohon Pintar PPKN, bagaimana interaksi Anda 

dengan teman satu kelompok, dengan kelompok lain, dan dengan guru? 

Jawaban: Interaksi saya dengan teman satu kelompok ataupun dengan 

kelompok lain dan guru dengan adanya media Pohon Pintar PPKN ini 

menjadi lebih baik karena media Pohon Pintar PPKN ini membutuhkan 

komuninkasi yang baik antar siswa dan guru. 

16. Apakah dengan melihat suatu simbol atau gambar pada media Pohon 

Pintar PPKN Anda dapat mengungkapkan kembali suatu teori atau konsep 

tertentu? 

Jawaban: Setelah saya melihat simbol atau gambar di media Pohon Pintar 

ini saya bisa mengungkapkan kembali isi teori atau konsep yang saya 

pelajari karena gambar atau simbol dan kata kunci yang ada didalamnya 

itu gampang untuk diingat ketimbang materi yang hanya berisikan tulisan 

saja. 

17. Bagaimana hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lain atau 

antara satu cabang dengan cabang yang lain? 

Jawaban: Hubungan antara simbol dengan simbol yang lain atau antara 

cabang dengan cabang yang lain saling berhubungan. Seperti contohnya 

gambar wayang yang dengan kata kunci budaya memiliki keterkaitan 

dengan tameng dengan kata kunci ancaman karena kita dapat menangkis 

ancaman dari luar yang sewaktu-waktu bisa merebut kebudayaan 

indonesia. 



 
 

 
 

18. Menurut Anda, apakah yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media yang lain? 

Jawaban: Yang membedakan antara media Pohon Pintar PPKN dengan 

media seperti white board dan PPT adalah bentuknya. Bentuk pohon 

pintar ppkn lebih menarik dan nyata ketimbang white board dan PPT. 

Selain itu bentuknya lebih mudah diingat ketimbang tulisan yang ada pada 

white board maupun PPT. 

19. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN ini bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN ini juga bisa dijadikan 

media permainan yang menyenangkan. 

20. Menurut Anda, kelebihan apa saja yang ada pada  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Menurut saya kelebihan dari media Pohon Pintar PPKN ini 

adalah belajarnya lebih menyenangkan, siswanya juga menjadi lebih 

kreatif, aktif, lebih berani mengungkapkan sesuatu dan media Pohon 

Pintar PPKN ini siswa bisa meningkatkan kerjasama, kebersamaan, 

tolerasnsi, dan komunikasi antar teman. 

21. Menurut Anda, kelemahan apa saja yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Menurut saya kelemahan yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN ini adalah faktor biayanya. 

22. Menurut Anda, perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

Jawaban: Dan perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan 

tersebut adalah mengganti beberapa bahan dengan barang bekas seperti 

pita jepang yang digunakan untuk melilit cabang pohon bisa diganti 

dengan menggunakan kertas dari Koran bekas ataupun kertas tulis, kertas 

dibuku biasa, dan benangnya bisa diganti dengan kawat bekas. 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA  

DI SMK N 2 MAGELANG 

(Untuk Siswa) 

 

Identitas Informan 

Narasumber :   Siswa 

Nama :   Ita Zuliyanti 

Kelas / Presensi  :   X AP 2 / 16 

TTL / Umur :   Magelang, 4  Juni 1999 / 15 Tahun 

Jenis Kelamin :   Perempuan 

No HP :   085 725 241 810 

Alamat :   Kelurahan Tempuksari Candisari, Kec. Secang, Kota 

Magelang. 

 

Daftar Pertanyaan. 

1. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN itu? 

Jawaban: Menurut saya Pohon Pintar merupakan sebuah media tiga 

dimensi yang merupakan visualisasi dari mind map. 

2. Pernahkah Anda menggunakan media Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

Jawaban: Sebelum ini saya belum pernah menggunakan media Pohon 

Pintar PPKN sebagai media pembelajaran. Sebelumnya saya hanya 

menggunakan media PPT atau media white board. 

3. Menurut Anda, apakah Pohon Pintar PPKN adalah media yang mudah 

dibuat atau tidak? 

Jawaban: Pohon Pintar ini menurut saya cara pembuatannya lumayan sulit. 

Karena kita harus mempelajari sebuah materi yang akan dibuat pohon 

pintar itu lalu kita harus mengambil sebuah kata kunci yang mencakup dari 

semua materi tersebut. selain itu kita juga harus membuat simbol yang 

menunjukkan atau mengartikan atau menyimbolkan kata tersebut. 



 
 

 
 

4. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pembuatan media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Dalam pembuatan Pohon Pintar ini saya mebuat sebuah kata 

kunci dan sebuah simbol yang menunjukkan kata kunci tersebut. 

5. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

Jawaban: Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN yaitu gunting, kertas, pita, spidol, kemudian dobeltip, dan 

mungkin masih banyak lagi. 

6. Bagaimanakah cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Cara pembuatan Pohon Pintar yaitu kita harus mencari sebuah 

batang pohon kemudian kita lilitkan dengan pita kain atau kertas krep yang 

kita lem menggunakan dobeltip, kemudian diujung-ujung cabang atau 

ranting tiap cabang yang terdiri dari beberapa ranting itu diisi dengan 

sebuah simbol yang telah dibuat. Simbol tersebut kemudian digantung 

menggunakan benang jahit atau dengan menggunakan pita kawat. 

7. Menurut Anda, Apakah  media Pohon Pintar PPKN merupakan media 

yang menyenangkan? 

Jawaban: Menurut saya Pohon Pintar merupakan media yang sangat 

menyenangkan karena pembelajarannya itu berbeda tidak monoton dan 

tidak penuh dengan tulisan-tulisan saja dan kita dapat menjelaskan 

kembali seluruh materi yang telah kita pelajari hanya dengan melihat satu 

kata kunci saja. 

8. Bagaimana antusias Anda dalam mengikuti pelajaran menggunakan  

media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Ya saya sangat antusias karena menurut saya ini pembelajaran 

menggunakan Pohon Pintar merupakan media terbaru dan sangat 

menyenangkan karena tidak membosankan. 

9. Apakah ada filosofi atau maksud dari setiap simbol atau gambar yang 

dipasang pada batang  media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Ya tentu saja ada misalkan simbol senjata itu menggambarkan 

ancaman militer, misalnya begitu. 



 
 

 
 

10. Bagaimana cara Anda untuk presentasi menggunakan  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Caranya yaitu dengan kita menjelaskan masing-masing simbol 

yang telah kita buat dengan materi yang telah kita pelajari. 

11. Setelah mengikuti pelajaran dengan  media Pohon Pintar PPKN, apakah 

menambah kesukaan anda kepada mata pelajaran PPKN? 

Jawaban: Ya karena media pembelajaran ini sangat menyenangan dan 

mudah dimengerti. 

12. Apakah anda merekomendasi media Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

Jawaban: Saya merekomendasikan media Pohon Pintar PPKN untuk 

diterapkan oleh guru-guru PPKn lainnya. Karena lebih menyenangkan dan 

murid lebih antusias untuk membuat media Pohon Pintar PPKN tersebut 

dan murid mudah memahami materinya. 

13. Apakah dengan mengamati media Pohon Pintar PPKN mempermudah 

Anda dalam mengingat dan memahami materi pelajaran PPKN? 

Jawaban: Ya karena dengan menghafal satu kata kunci saja saya sudah 

bisa menjabarkan berbagai materi yang telah saya pelajari. 

14. Nilai-nilai apa yang bisa Anda dapat dari media Pohon Pintar PPKN ini? 

Jawaban: Nilai-nilai yang dapat diambil yaitu meningkatkan kerjasama, 

gotong royong, menjalin komunikasi yang baik serta dapat meningkatkan 

kreatifitas. 

15. Dengan adanya media Pohon Pintar PPKN, bagaimana interaksi Anda 

dengan teman satu kelompok, dengan kelompok lain, dan dengan guru? 

Jawaban: Interaksi saya dengan teman-teman saya menjadi lebih baik. 

16. Apakah dengan melihat suatu simbol atau gambar pada media Pohon 

Pintar PPKN Anda dapat mengungkapkan kembali suatu teori atau konsep 

tertentu? 

Jawaban: Iya tentu saja. 

 

 



 
 

 
 

17. Bagaimana hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lain atau 

antara satu cabang dengan cabang yang lain? 

Jawaban: Simbol yang satu dengan simbol yang lain tentu saja 

berhubungan misalkan simbol bendera berarti melindungi kemudian 

sebelahnya simbol pos ronda yang berarti ikut berpartisipasi dalam 

siskamling. 

18. Menurut Anda, apakah yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media yang lain? 

Jawaban: Yang membedakan apa ya, media Pohon Pintar ini dapat mudah 

dimengerti dengan cepat dan kita dapat menghafal atau memahami seluruh 

materi hanya dengan mengingat satu kata kunci saja. 

19. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN ini bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan? 

Jawaban: Ya menurut saya bisa. 

20. Menurut Anda, kelebihan apa saja yang ada pada  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Kelebihan yang ada pada Pohon Pintar yaitu pembelajaran jadi 

menyenangkan, kemudian kita dapat menambah kreatifitas meningkatkan 

kreatifitas. 

21. Menurut Anda, kelemahan apa saja yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Kelemahan yang ada pada media Pohon Pintar yaitu cara 

pembuatannya. Karena pada pembuatannya itu menghabiskan biaya yang 

cukup banyak untuk membeli kertas spidol dan alat-alat lain sebagainya. 

22. Menurut Anda, perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

Jawaban: Cara untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu kita dapat 

menggunakan barang-barang bekas yang dapat digunakan untuk membuat 

suatu simbol pada Pohon Pintar tersebut. 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA  

DI SMK N 2 MAGELANG 

(Untuk Siswa) 

 

Identitas Informan 

Narasumber :   Siswa 

Nama :   Yulfatunisa 

Kelas / Presensi  :   X AP 2 / 36 

TTL / Umur :   Magelang, 9  Februari 1999 / 16 Tahun 

Jenis Kelamin :   Perempuan 

No HP :   085 643 134 739 

Alamat :   Kelurahan Tepus Wetan Surodadi, Kec. Candimulyo, Kota 

Magelang. 

 

Daftar Pertanyaan. 

1. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN itu? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN adalah media tiga 

dimensi visualisasi dari mind map. 

2. Pernahkah Anda menggunakan media Pohon Pintar PPKN sebelumnya? 

Jawaban: Media Pohon Pintar PPKN sebelumnya belum pernah saya 

gunakan. 

3. Menurut Anda, apakah Pohon Pintar PPKN adalah media yang mudah 

dibuat atau tidak? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN adalah media yang 

mudah dibuat karena alat-alat yang diguanakan cukup sederhana dan bisa 

dilakukan secara bersama-sama antar satu kelompok. 

 

 



 
 

 
 

4. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pembuatan media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Keterlibatan saya dalam pembuatan media Pohon Pintar PPKN 

adalah membuat satu kata kunci dan membuat satu gambar atau simbol 

dari kata kunci tersebut. 

5. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat media Pohon 

Pintar PPKN? 

Jawaban: Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana yaitu spidol 

berwarna untuk menulis kata kunci, kertas manila untuk membuat gambar 

atau simbol dan juga gunting, pita, dan juga double tip. 

6. Bagaimanakah cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Cara pembuatan media Pohon Pintar PPKN yang pertama kita 

menentukan kelompok yang dibagi menjadi enam kelompok, setelah itu 

kita pembagian batang dari satu pohon tersebut dibagi menjadi enam 

batang masing-masing satu batang satu kelompok. Kemudian kita 

pembagian materi, setelah memahami materi tersebut kita bisa 

menentukan atau membuat satu kata kunci, dari kata kunci tersebut kita 

bisa membuat gambar atau simbol dari kata kunci tersebut. setelah selesai 

kemudian gambar dilaminating agar tidak cepat rusak, dan pada bagian 

atas gambar diberi lubang dengan perforator agar bisa digantungkan. Pada 

bagian pnggantungan bisa menggunakan benang atau kawat. setelah itu 

benang dililitkan dengan menggunakan pita yang sebelumnya telah diberi 

double tip agar pita tersebut bisa melekat. 

7. Menurut Anda, Apakah  media Pohon Pintar PPKN merupakan media 

yang menyenangkan? 

Jawaban: Media Pohon Pintar PPKN menurut saya merupakan media yang 

menyenangkan karena dalam membuat media pohon pintar ppkn kita bisa 

menuangkan kreatifitas kita dalam membuat gambar tersebut. 

8. Bagaimana antusias Anda dalam mengikuti pelajaran menggunakan  

media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Antusias saya dalam menggunakan media Pohon Pintar PPKN 

adalah saya sangat semangat karena merupakan warna baru dari media 



 
 

 
 

pembelajaran.karena sebelumnya saya belum pernah mengguanakan media 

Pohon Pintar PPKN. 

9. Apakah ada filosofi atau maksud dari setiap simbol atau gambar yang 

dipasang pada batang  media Pohon Pintar PPKN? 

Jawaban: Ada, ada sebuah maksud atau filosofi dari simbol yang saya 

buat. Contohnya saya membuat gambar seorang Tentara Nasional 

Indonesia atau TNI karena untuk mempermudah saya dalam mengingatkan 

materi yang saya pelajari yaitu salah satu upaya untuk pembelaan atau bela 

negara adalah sebagai prajurit TNI atau pengabdian sebagai prajurit TNI. 

10. Bagaimana cara Anda untuk presentasi menggunakan  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Cara presentasi dengan menggunakan media Pohon Pintar PPKN 

adalah yang pertama dengan mempelajari materi, kemudian dari kata 

kunci dan gambar yang telah saya buat saya menjabarkan dari kata kunci 

dan gambar tersebut sehingga sangat mudah mengingat materi yang saya 

buat dari kata kunci dan gambar tersebut. 

11. Setelah mengikuti pelajaran dengan  media Pohon Pintar PPKN, apakah 

menambah kesukaan anda kepada mata pelajaran PPKN? 

Jawaban: Ya dengan adanya media Pohon Pintar PPKN menambah 

kesukaan saya terhadap mata pelajaran ppkn karena merupakan media 

yang sangat menyanangkan dan tidak membosankan 

12. Apakah anda merekomendasi media Pohon Pintar PPKN untuk diterapkan 

oleh guru-guru PPKN lainnya? 

Jawaban: Ya tentu saya merekomendasikan media Pohon Pintar PPKN 

untuk diterapkan oleh guru-guru ppkn lainnya karena selain warna baru 

juga sangat membantu dalam memahami dan mempelajari atau mengingat 

materi dengan gambar dan sebuah tulisan atau kata kunci. 

13. Apakah dengan mengamati media Pohon Pintar PPKN mempermudah 

Anda dalam mengingat dan memahami materi pelajaran PPKN? 

Jawaban: Ya menurut saya media Pohon Pintar PPKN mempermudah saya 

dalam memahami materi pelajaran karena mengingat kata dengan gambar 

menurut saya lebih mudah dari pada bentuk tulisan saja. 



 
 

 
 

14. Nilai-nilai apa yang bisa Anda dapat dari media Pohon Pintar PPKN ini? 

Jawaban: Nilai-nilai yang bisa saya dapat dari media Pohon Pintar PPKN 

adalah kerjasama, percaya diri, saling menghormati satu sama lain, 

meningkkatkan keberanian, dan komunikasi menjadi lebih baik antar 

teman. 

15. Dengan adanya media Pohon Pintar PPKN, bagaimana interaksi Anda 

dengan teman satu kelompok, dengan kelompok lain, dan dengan guru? 

Jawaban: Interaksi saya dengan teman satu kelompok, dengan kelompok 

lain dan dengan guru cukup bagus karena saat pembuatan pohon kita harus 

bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. 

16. Apakah dengan melihat suatu simbol atau gambar pada media Pohon 

Pintar PPKN Anda dapat mengungkapkan kembali suatu teori atau konsep 

tertentu? 

Jawaban: Ya karena dengan melihat suatu simbol atau gambar pada media 

Pohon Pintar mudah untuk mengingat pelajaran atau materi. 

17. Bagaimana hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lain atau 

antara satu cabang dengan cabang yang lain? 

Jawaban: Hubungan antara satu simbol dengan satu simbol yang lain atau 

antara satu cabang dengan cabang yang lain menurut saya ada. Contohnya 

teman saya membuat benteng sedangkan teman saya yang lainnya 

membuat peta ini merupakan sebuah arti yaitu membentengi atau atau 

menjaga suatu wilayah dari ancaman atau bahaya. 

18. Menurut Anda, apakah yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media yang lain? 

Jawaban: Menurut saya yang membedakan media Pohon Pintar PPKN 

dengan media yang lain seperti white board maupun ppt adalah lebih 

mudah diingat karena cukup menarik dari pada dengan white board atau 

PPT. 

19. Menurut Anda, apakah media Pohon Pintar PPKN ini bisa dijadikan media 

permainan yang menyenangkan? 

Jawaban: Menurut saya media Pohon Pintar PPKN ini bisa dijadikan 

sebagai media permainan yang sangat menyenangkan. 



 
 

 
 

20. Menurut Anda, kelebihan apa saja yang ada pada  media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Menurut saya beberapa kelebihan yang ada pada media Pohon 

Pintar PPKN ini adalah kita bisa menumbuhkan atau menngkatkan 

kreatifitas kita kemudian mudah mengingat materi, menumbuhkan saling 

kerja sama dengan sesama anggota dalam proses pembuatan Pohon Pintar 

ini. 

21. Menurut Anda, kelemahan apa saja yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN? 

Jawaban: Dan adapun kelemahan yang ada pada media Pohon Pintar 

PPKN adalah kita harus bisa membuat kata kunci dan juga gambar yang 

sesuai dengan materi dan bisa mempermudah kita dalam mengingat. 

22. Menurut Anda, perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut? 

Jawaban: Dan perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan 

tersebut adalah memerlukan pemehaman lebih agar bisa menemukan kata 

kunci dan gambar yang tepat agar mudah diingat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 19 

MATERI ANCAMAN TERHADAP NKRI 

 

A. Ancaman Terhadap Negara Indonesia 

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kita harus menyadari 

bahwa seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu 

kesatuan pertahanan. Ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan 

ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap 

bangsa. 

1. Ancaman Militer 

Ancaman terhadap negara Indonesia dapat berbentuk ancaman militer. 

Ancaman ini menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan 

dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman 

militer dapat berbentuk, antara lain: 

a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain 

terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan 

segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain: 

1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain 

terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan 

oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara 

Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara 

lain. 

4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur 

satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional 

Indonesia. 



 
 

 
 

5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang 

tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan 

dalam perjanjian. 

6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya 

oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi 

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara 

lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti 

tersebut di atas. 

b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang 

menggunakan kapal maupun pesawat non komersial. 

c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan 

mendapatkan rahasia militer. 

d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital 

nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. 

e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme 

internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri 

atau terorisme dalam negeri yang berekskalasi tinggi sehingga 

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 

keselamatan bangsa. 

f. Pemberontakan bersenjata 

g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata 

dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya. 

Untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap negara, pemerintah 

dapat menjalankan operasi militer. Kegiatan ini pada dasarnya, terdiri atas 

operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi 

militer meliputi kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan militer 

dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah 

ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci. Operasi meiliter 

selain perang, antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civic mission), 



 
 

 
 

perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka 

tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintahan 

sipil, pengamanan pelayaran/penerbangan, bantuan pencarian dan 

pertolongan (Search And Resque), bantuan pengungsian, dan 

penanggulangan korban bencana alam. Kewenangan pengerahan kekuatan 

Tentara Nasional Indonesia dalam rangka operasi militer hanya ada pada 

Presiden. 

Penyelenggaraan operasi militer, bertujuan mencapai kepentingan 

nasional, yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya 

kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan 

guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Kepentingan 

nasional diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan 

nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan 

berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara. 

c. Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional 

yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu. 

2. Ancaman Non Militer 

Ancaman nonmiliter atau tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak 

terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideology, 

politik, ekonomi, sosial budaya, informasi serta keselamatan umum. 

a. Ancaman berdimensi ideologi 

Potensi ancaman berbasis ideologi dapat dalam bentuk penetrasi 

nilai-nilai kebebasan (liberalisme) sehingga dapat memicu proses 

disintegrasi bangsa. 

b. Ancaman berdimensi politik 

Ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan 

atau menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional terkadang 



 
 

 
 

melakukan intervensi melalui politik seperti Hak Asasi Manusia 

(HAM), demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

c. Ancaman berdimensi ekonomi 

Ekonomi menentukan posisi tawar setiap negara dalam pergaulan 

internasional. Ancaman berdimensi ekkonomi terbagi menjadi 

internasl dan eksternal. 

1) Ancaman internal berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang 

tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. 

2) Ancaman eksternal berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya 

saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi dan tingkat 

ketergantungan terhadap pihak asing. 

d. Ancaman berdimensi sosial budaya 

Ancaman sosial budaya berupa kemiskinan, kebodohan, 

keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya 

konflik. 

e. Ancaman berdimensi teknologi dan informasi 

Kemajuan ilmu pengetahuan informasi dan teknologi diikuti juga 

oleh kejahatan yang mengikuti perkembangan tersebut. comtohnya 

adalah kejahatan siber dan kejahatan perbankan. 

f. Ancaman berdimensi keselamatan umum 

Ancaman bagi keselamatan umum dapat disebabkan oleh faktor 

alam dan manusia.  Faktor alam, misalnya bencana alam, seperti 

gempa bumi, meletusnya gunung, dan tsunami. Faktor manusia, 

misalnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan 

limbah industri, kebakaran, kecelakaan transpotrasi. 

 

B. Pentingnya Usaha Bela Negara 

1. Pengertian Bela Negara 

Setiap bangsa atau negara tidak akan lepas dari ancaman. 

Ancaman itu dapat datang dari dalam maupun luar negeri. Oleh sebab 

itulah diperlukan upaya bela negara, yaitu tekad, sikap, dan tindakan 



 
 

 
 

warga negara yang teratur , menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang 

dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan 

bernegara Indonesia, serta berkeyakinan akan kesaktian Pancasila 

sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan 

setiap ancaman baik dari luar negeri maupu dalam negeri, yang 

membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan 

persatuan bangsa, kesatuan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-

nilai Pancasila dan UUD 1945. 

a. Konsep Bela Negara 

Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik. 

Secara fisik dengan cara menghadapi serangan atau agresi musuh. 

Bela negara secara non-fisik dilakukan dengan cara meningkatkan 

kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan 

terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa 

dan negara. 

1) Bela Negara Secara Fisik 

Keterlibatan warga negara sipil diatur dalam UU No 3 

tahun 2002 dan Doktrin Sistem Pertahanan Semesta. 

Pelaksanaannya dilakukan oleh Rakyat Terlatih (Ratih), 

misalnya Resimen Mahasiswa, Perlawanan Rakyat, Pertahanan 

Sipil, Mitra Babinsa yang telah mengikuti Pendidikan Dasar 

Militer dan lainnya. 

 

Rakyat terlatih memiliki empat fungsi yaitu: 

a) Ketertiban Umum, 

b) Perlindungan Masyarakat, 

c) Keamanan Rakyat, dan 

d) Perlawanan Rakyat. 

2) Bela Negara Secara Non-Fisik 

Keterlibatan warga negara sipil dalam bela negara 

secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 



 
 

 
 

a) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, 

termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai 

perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. 

b) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui 

pengabdian yang tulus kepada masyarakat. 

c) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan 

bekarya nyata. 

d) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap 

hukum/undang-undang dan menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia. 

e) Pembekalan mentak spiritual di kalangan masyarakat agar 

dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang 

tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa 

Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Allah SWT 

melalui ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing. 

b. Unsur Dasar Bela Negara 

Unsur dasar bela negara ada lima, yaitu sebagai beriikut. 

1) Cinta Tanah Air 

Setiap warga negara, harus mengenal dan mencintai 

wilayah nasional. Kita juga harus selalu waspada dan siap 

membela Tanah Air Indonesia terhadap segala bentuk 

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 

2) Sadar Berbangsa dan Bernegara Indonesia 

Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia harus diwujudkan 

dalam bentuk tingkah laku, sikap dan kehidupan sesuai dengan 

kepribadian bangsa. Kita juga harus selalu mengaitkan diri 

dengan pencapaiancita-cita dan tujuan nasional bangsa 

Indonesia, membina kesadaran, kesatuan dan persatuan, 

mencintai budaya bangsa dan selalu mengutamakan 

kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan. 

 

 



 
 

 
 

3) Yakin akan Pancasia sebagai Ideologi Negara 

Pancasila adalah satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa 

dan negara. Kesaktiannya telah terbukti dalam 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna 

tercapainya tujuan nasional. 

4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara 

Rela berkorban artinya rela mengorbankan waktu, tenaga, 

pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum. 

5) Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara 

Secara psikis (mental) memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, 

kerja keras, percaya akan kemampuan sendiri, jujur, dan 

bertanggung jawab untuk mencapai tujuan nasional. Secara 

fisik (jasmaniah) memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan 

yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara. 

 

C. Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara 

1. Kewajiban Membela Negara 

Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya 

pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita bertekad bulat untuk selalu 

membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan serta 

kadaulatan bangsa dan negara. Hal itu harus sesuai dengan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebabnya setiap wargaa 

negara wajib ikut serta dalam upaya membela negara. 

Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negra yang 

dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya 

bela negara selain merupakan kewajiban dasar manusia juga 

merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Bela negara tersebut 

harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela 

berkorban demi pengabdian kepada bangsa dan negara. 

 



 
 

 
 

2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Tentang Pertahanan Negara 

Aspek pertahanan termasuk faktor yang sangat penting untuk 

menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Suatu negara harus 

membangun sistem pertahanan untuk menjaga kedaulatan atas 

wilayah darat, laut, dan udara. Ancaman, tantangan, hambatan, dan 

gangguan, dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Jika suatu 

negara tidak mampu bertahan dari hal-hal tersebut, maka negara 

tersebut tidak akan lagi dapat mempertahankan keberadaannya. 

Prinsip penyelenggaraan pertahanan menurut UU No. 3 Tahun 

2002 adalah sebagai berikut. 

a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta 

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala macam 

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 

b. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam 

upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan 

kehormatan bagi setiap warga negara. 

c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kepada 

kemerdekaan dan kedaulatannya. 

d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan 

menganut politik luar negeri yang bebas aktif. 

e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan 

seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan 

prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu 

kesatuan pertahanan. 

f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak 

asasi manusia, kesejahteraan umum. lingkungan hidup, ketentuan 

hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, 

serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan 

memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara 

kepulauan. 

 



 
 

 
 

D. Tindakan Yang Menunjukkan Upaya Bela Negara 

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan 

dalam beberapa bentuk yaitu: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan 

dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, serta pengabdian 

sesuai dengan profesi. 

1. Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan 

Setiap warga negara memerlukan pembekalan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai 

keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Salah 

satu pembekalan dari negara kepada warga negaranya adalah 

melalui pendidikan kewarganegaraan. 

Pendidikan kewarganegaraan akan membahas hubungan 

antara warga negara dan negara, serta pendidikan pendahuluan bela 

negara yang semuanya berpijak dari nilai-nilai budaya bangsa. 

Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan wawasan dan 

kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta 

tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa. 

Berbagai negara juga dikembangkan materi pendidikan 

umum (General Education/Humanities) sebagai pembekalan nilai-

nilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negaranya, seperti di 

negara-negara berikut ini. 

1) Amerika Serikat: History, Humanity, dan Philosophy. 

2) Jepang: Japanese History, Ethics, dan Philosophy. 

3) Filipina: Philipino, Family Planning, Taxation and Land 

Reform, The Philipine New Constitution, dan Study of  Human 

Rights. 

b. Objek Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup hal-hal 

berikut ini. 

 



 
 

 
 

1) Hak dan kewajiban warga negara. 

2) Pendidikan pendahuluan bela negara. 

3) Demokrasi Indonesia. 

4) Hak asasi manusia. 

5) Wawasan Nusantara. 

6) Ketahanan Nasional. 

7) Politik dan Strategi nasional. 

2. Pelatihan Dasar Kemiliteran 

Latihan dasar kemiliteran tidak hanya untuk TNI sebagai kekuatan 

utama bangsa. Unsur mahasiswa yang tergabung dalam resimen 

mahasiswa pun dianjurkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dalam 

kemiliteran, peranan mahasiswa dikategorikan sebagai militer sukarela 

(milsuk) semacam wamil. Pelatihan dasar yang diberikan kepada 

resimen mahasiswa tersebut diantaranya berupa hal-hal berikut. 

a. Pelatihan fisik seperti lari, lompat, dan gerakan lainnya yang dapat 

melatih kekuatan fisik. 

b. Pendidikan mengenai penyusunan strategi perang. 

c. Pelatihan dalam menggunakan senjata dan fasilitas lainnya yang 

berhubungan dengan kemiliteran. 

d. Pelatihan tempur. Hal ini dilakukan dengan mempraktikan cara 

bertempur dalam arena latihan yang dibuat seperti pada medan 

pertempuran yaitu dilengkapi ranjau. Dalam latihan tersebut, para 

mahasiswa dilatih berbagai gerakan yang mungkin dibutuhkan dalam 

pertempuran seperti sikap tiarap, koprol, lompat tinggi, dan 

sebagainya yang juga sangat erat kaitannya dengan pelatihan fisik. 

e. Pelatihan mental. Mahasiswa dibentuk menjadi seorang pemberani 

dengan diberikan berbagai tantangan yang dapat melatih kekuatan 

mentalnya. Misalnya: ketinggian, kegelapan, kedalaman air, yang 

semula ditakuti oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

f. Pelatihan dalam membentuk kekompakan regu. 

 

 



 
 

 
 

3. Pengabdian sebagai Prajurit TNI 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari TNI Angkatan Darat, 

TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Ketiga angkatan bersenjata 

tersebut, masing-masing memiliki kepada staf Angkatan. 

Jati diri TNI sesuai dengan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut. 

a. Tentara Rakyat 

b. Tentara Pejuang 

c. Tentara Nasional 

d. Tentara Profesional. 

Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia dijelaskan mengenai tugas pokok TNI, yaitu sebagai 

berikut ini. 

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Repubik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. 

Tugas pokok TNI tersebut dilakukan melalui dua cara, yaitu 

melalui operasi militer untuk perang dan operasi selain perang. 

4. Pengabdian Sesuai dengan Profesi 

Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara sesuai 

profesinya. Tujuannya untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk 

dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan 

oleh perang atau bencana lainnya. Profesi yang sesuai dengan hal ini 

misalnya Tim Sar, Paramedis, Petugas PMI, dan Bantuan Sosial. 

 

E. Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara Di Lingkungan Tempat 

Tinggal 

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 

Negara kita telah dilengkapi dengan adanya TNI dan Polri yang kuat dan 



 
 

 
 

tangguh. Namun kita selaku warga negara tidak hanya berpangku tangan 

saja. Sebaliknya, kita harus selalu siap siaga serta mendukung upaya TNI 

dan Polri dalam meningkatkan pertahanan, keamanan, dan ketertiban. 

Partisipasi kita dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut. 

1. Ikut terlibat dalam kegiatan Hansip (Pertahanan Sipil). 

2. Melakukan kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). 

3. Ikut serta menganggulangi akibat bencana alam. 

4. Ikut serta dalam mengatasi kerusuhan massal. 

5. Tidak terlibat dalam aksi tawuran pelajar. 

6. Ikut menjaga ketenangan dan keamanan lingkungan dengan menaati 

norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, dan lain sebagainya. 

Latihan Soal ! 

1. Jelaskan pengertian ancaman menurut pendapat Anda! 

2. Jelaskan perbedaan ancaman militer dan ancaman non militer! 

3. Tuliskan contoh-contoh kasus dari ancaman militer yang pernah terjadi di 

Indonesia! 

4. Jelaskan dengan singkat apa saja ancaman nonmiliter yang dapat 

mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI! 

5. Jelaskan menurut pendapat anda keterkaitan integrasi nasional dengan 

ancaman terhadap NKRI! 

6. Mengapa globalisasi dapat menjadi ancaman berdimensi sosial-budaya 

bagi Indonesia! 

7. Tuliskan contoh ancaman berdimensi ekonomi baik secara internal 

maupun eksternal! 

8. Tuliskan apa saja yang telah dilakukan pemerintah sebagai upaya 

pertahanan terhadap NKRI! 

9. Apa saja yang dapat harus dilakukan warga negara untuk mempertahankan 

keutuhan NKRI dari ancaman! 

10. Tuliskan apa saja yang menjadi unsur-unsur bela negara! 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 20 

DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas XII AK 2 Sebagai Kelas Uji Coba Mengerjakan Soal Uji Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Membuka Pelajaran Kelas Kontrol 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Sedang Menyampaikan Materi Pelajaran Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Kelas Kontrol Mengerjakan Tes 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Kelas Eksperimen Mengerjakan Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Menjelaskan Konsep Pohon Pintar PPKn 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Membagi Kelompok Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Diskusi Kelompok Siswa 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembuatan Simbol untuk Pohon Pintar PPKn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pemasangan Simbol Pada Pohon Pintar PPKn 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasi Siswa Menggunakan Pohon Pintar PPKn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bersama Guru dan Siswa Kelas Eksperimen 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Dra. Pertamawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Atika Sumeitri 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Desy Sofiya Tanzil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara degan Dina Puspita 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ela Nofita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ita Zuliyanti 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Yulfatunisa 

 

 

 

 

 

 


