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      Keberhasilan dalam pembelajaran PPKn salah satunya adalah terletak 

pada penggunaan metode atau model pembelajaran. Untuk itu diperlukan 

pembelajaran yang efektif. Problem Based Learning adalah salah satu model 

pembelajaran yang  memusatkan siswa untuk aktif dan berpikir kritis dalam 

memecahkan suatu masalah. Tujuan dari Penelitian ini adalah: 1) untuk 

mengetahui penerapan Model Problem Based Learning meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan  sikap demokratis siswa Kelas VIII A SMP 

Negeri 8 Semarang; 2) kendala-kendala penerapan Model Problem Based 

Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang. 

      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di SMP Negeri 8 Semarang. Subjek 

penelitian adalah guru PPKn dan siswa kelas VIII A. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan  secara induktif, yaitu dimulai 

dari lapangan atau fakta empiris dengan terjun ke lapangan. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama penerapan model 

Problem Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan sikap demokratis dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan 

Problem Based Learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis, proses pembelajaran Problem Based Learning meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis, dan penilaian Problem 

Based Learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis. Dalam kegiatan perencanaan guru menyajikan silabus, RPP dan 

lembar kerja siswa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis 

siswa. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran Problem Based Learning 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis memiliki 

beberapa indikator. Adapun indikator pelaksanaan model pembelajaran PBL 

dalam berpikir kritis di SMP N 8 Semarang yaitu (1) merumuskan masalah; 

(2) mampu bertanya dan menjawab; (3) mempunyai pemikiran yang logis 

dan kritis dalam menganalisis argumen; (4) mencari informasi yang relevan; 
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dan (5) menyimpulkan hasil presentasi. Pelaksanaan model PBL dalam sikap 

demokratis adapun indikatornya yaitu (1) terbuka terhadap pendapat orang 

lain; (2)  menghargai pendapat orang lain; (3) bekerja sama dalam kelompok; 

(4) kebebasan berpendapat. Penilaian pada Model Problem based Learning di 

SMP N 8 Semarang terdiri dari dua penilaian yaitu penilaian individu dan 

penilaian kelompok dengan pengamatan guru. Kedua kendala-kendala yang 

terdapat selama pelaksanaan model PBL yang paling menonjol adalah 

kendala dari siswa yang terletak pada kurang aktifnya siswa dalam bertanya. 

Saran yang dapat peneliti berikan terkait hasil penelitian; 1) Dalam 

penerapan model PBL meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis sebaiknya guru PPKn melatih kemampuan siswa dengan dilatih 

untuk masing-masing siswa berargumen berdasarkan kemampuannya, 

kemudian siswa dilatih dalam pembelajaran untuk bertanya di setiap 

pembelajaran. sehingga siswa mempunyai pemikiran dan pengembangan ide 

sendiri, bukan dari orang lain agar siswa dapat melatih berpikir kritisnya dan 

menciptakan kedemokratisan dikelas dengan terbuka dan mampu menghargai 

pendapat orang lain. 2) Untuk Penerapan model PBL ini sebaiknya siswa 

lebih diajak untuk mengenal kehidupan diluar sana yang memang benar-

benar nyata, tidak hanya pembelajaran didalam kelas saja agar siswa lebih 

paham dan mengetahui pengetahuan baru yang belum mereka dapatkan diluar 

kelas. dan untuk menunjang siswa dalam berpikir kritis. 3) Untuk guru 

sebaiknya dalam pembelajaran lebih dikondusifkan, dan perlu adanya 

ketegasan dari guru apabila siswa ramai dan tidak mendengarkan temannya 

yang sedang presentasi. Seperti dengan memberikan teguran atau nilai minus 

pada siswa yang tidak mendengarkan. Kemudian memberikan reward kepada 

siswa yang telah bertanya dan menyajikan presentasi yang menarik.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 

menjabarkan bahwa Standar Proses merupakan suatu kriteria mengenai 

pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai Standar 

Kompetensi Kelulusan. Dalam penyusunan tersebut, bahwa standar proses 

merupakan suatu tahapan proses pembelajaran yang menjabarkan mengenai 

kriteria atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

suatu ukuran tertentu yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu, 

kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran guna mencapai kompetensi 

lulusan. Sebuah proses pendidikan, baik tingkatan nasional maupun tingkatan 

kelas akan dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan 

dapat tercapai dengan sempurna. oleh sebab itu, diperlukan beberapa 

tahapan-tahapan dan serangkai strategi yang nantinya dijadikan pedoman 

untuk mencapai target tersebut.  

       Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 

menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik antara 
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peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

pembelajaran. Model pembelajaran sebagaimana dimaksud merupakan 

kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, 

urutan logis, pengaturan, dan budaya.   

      Pentingnya mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis harus dipandang sebagai sesuatu yang urgen dan tidak bisa disepelekan 

lagi. Penguasaan kemampuan berpikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai 

tujuan pendidikan semata, tetapi juga sebagai proses  yang memungkinkan 

siswa untuk mengatasi  masa mendatang. Menurut R. Ennis berpikir kritis 

adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk 

memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan (Fisher, 2008: 4). 

       Berpikir kritis merupakan proses yang harus dilakukan seseorang 

untuk mencapai hasil atau keputusan yang tepat dan bijaksana dengan cara 

melaksanakan proses menggali, mengenali, dan menilai segala hal yang 

terkait seperti, nilai-nilai, fakta dan informasi, pengetahuan yang dimiliki dan 

dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.  

       Pada saat inilah keahlian guru, sebagai pangkal suksesnya proses 

pendidikan, dituntut memiliki keahlian dan kreativitas yang tinggi sehingga 

mampu membuat proses pembelajaran sesuai dengan yang diamanatkan.    

Permasalahan yang terjadi pada siswa SMP Negeri 8 Semarang adalah 

kemampuan berpikir kritis yang sedikit diabaikan oleh guru. Berdasarkan 

pengamatan yang peneliti lakukan pada saat PPL bahwa siswa SMP Negeri 8 

Semarang tidak mempunyai keinginan untuk berpikir kritis. Guru belum 
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dapat mengajarkan bagaimana cara siswa untuk berpikir kritis dalam 

mengambil sebuah keputusan agar keputusan tersebut matang, tidak hanya 

mengandalkan pendapat orang lain saja tanpa disertai oleh bukti yang nyata.  

      Rata-rata siswa SMP kelas 8 khususnya di SMP N 8 Semarang ini 

yang merupakan peralihan dari kelas 7, mempunyai daya pikir yang hanya 

mengandalkan guru saja, mereka belum dapat menangkap hal-hal yang ada 

disekitarnya yang membuat siswa jauh lebih interktif dalam pembelajaran. 

Sikap demokratis siswa juga tidak di tonjolkan pada saat pembelajaran. Siswa 

hanya berdiam diri dan takut untuk mengungkapan pendapatnya didepan 

kelas karena guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpendapat dan siswa merasa malu dan takut apabila jawaban mereka 

dianggap salah.  

        Keberhasilan dalam pembelajaran PPKn salah satunya adalah terletak 

pada penggunaan metode atau model pembelajaran. Sebagaimana wawancara 

dengan salah satu siswa kelas VIII A Ilham Salman Ariq (13 tahun), selama 

ini pembelajaran PPKn di anggap oleh siswa SMP Negeri 8 Semarang 

terkesan kaku, kurang fleksibel, berisi hafalan dan membosankan. Hal ini 

tentu disebabkan karena kurang tahunya guru dalam menggunakan metode 

atau tidak ada keinginan siswa untuk melakukan pemikiran yang 

membuatnya termotivasi untuk mempelajari pelajaran PPKn. Guru dalam 

pembelajaran PPKn hendaknya lebih memberikan kebebasan dalam berpikir 

dan mengarah kepada kemandirian siswa kemudian lebih diterapkannya 

model pembelajaran yang dapat membangun kelas lebih menyenangkan 
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sehingga siswa lebih dapat berkreasi dan termotivasi untuk mempelajari 

PPKn 

       Problem Based Learning adalah salah satu model pembelajaran yang  

memusatkan siswa untuk aktif dan berpikir kritis dalam memecahkan suatu 

masalah. Menurut Dipa, dkk dalam jurnal penelitian PPKn bahwa model 

Problem Based Learning berbeda dengan model pembelajaran yang lainnya. 

Peranan guru adalah menyajikan berbagai masalah, memberikan pertanyaan, 

dan memfasilitasi investigasi dan dialog. Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menetapkan topik masalah yang akan dibahas, 

walaupun sebenarnya guru telah menetapkan topik masalah apa yang harus 

dibahas. Hal yang paling utama adalah guru menyediakan kerangka 

pendukung yang dapat meningkatkan kemampuan penyelidikan dan 

intelegensi peserta didik dalam berpikir. Proses pembelajaran diarahkan agar 

peserta didik mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. 

Model pembelajaran ini dapat terjadi jika guru dapat menciptakan lingkungan 

kelas yang terbuka dan jujur, karena kelas itu sendiri merupakan tempat 

pertukaran ide-ide peserta didik dalam menanggapi berbagai masalah. 

     Menurut Jodion Siburian, dkk dalam Panduan Materi Pembelajaran 

Model Pembelajaran Sains (2010:174) sebagai berikut: Pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. 

Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah, yang kemudian dengan 
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melalui pemecahan masalah, melalui masalah tersebut siswa belajar 

keterampil-keterampilan yang lebih mendasar.  

          Komponen penting yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran 

PPKn  adalah membentuk warga Negara yang cerdas (memilik pengetahuan 

kewarganegaraan), terampil (berpikir kritis dan berpartisipasi), dan 

berkarakter (loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir 

dan bertindak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2003). 

Hal di atas dapat dicapai kalau guru mampu melakukan refleksi dalam 

pembelajaranya. Menjadi tugas guru untuk melakukan perubahan yang lebih 

baik agar pembelajaran lebih aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa. Salah satu model pembelajaran yang mengarah kepada kemampuan 

siswa berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu global 

adalah dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based 

Learning). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang penerapan model pembelajaran Problem Based Learning tersebut 

pada sekolah menengah pertama, maka akan dilaksanakan penelitian dengan 

judul “Penerapan Model Problem Based Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Sikap Demokratis pada Mata Pelajaran PPkn 

Kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

      Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti yaitu: 
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1. bagaimana penerapan Model Problem Based Learning dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis peserta 

didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang? 

2. bagaimana kendala-kendala dalam penerapan Model Problem Based 

Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

mengetahui dan menjelaskan: 

1. penerapan Model Problem Based Learning dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan  sikap demokratis  peserta didik pada 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII 

SMP Negeri 8 Semarang; 

2. kendala-kendala penerapan Model Problem Based Learning dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis peserta 

didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1.  Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi bahan yang akan diteliti untuk 

dijadikan sumber-sumber pustaka yang nantinya akan diteliti oleh 

penulis.      

b. Bagi pihak lain, Penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang merasa tertarik dengan kajian tentang 

pembelajaran terutama pembelajaran tentang Model Pembelajaran 

Problem Based Learning.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan berguna dalam menerapkan 

teori yang diperoleh selama ini dalam kehidupan nyata serta sebagai 

sarana pengembangan ilmu bagi guru dan sekolah. 

b. Bagi guru, memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan 

pemilihan metode pembelajaran PPKn yang efektif dan aktif.  

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

sumbangan dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. 

 

E. BATASAN ISTILAH 

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Dalam penelitian ini model Problem-Based Learning (PBL) adalah 

strategi dimana siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan yang 
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berhubungan dengan kehidupan nyata. Kemudian siswa diarahkan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga pada akhirnya siswa 

dapat menemukan solusi permasalahan atau dapat memecahkan 

permasalahan yang dibahas serta mampu mengambil kesimpulan 

berdasarkan pemahaman mereka.  

2. Berpikir kritis 

Berpikir kritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampun untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan 

terhadap informasi yang telah dibaca disertai dengan alasan yang logis 

dan mampu menciptakan alternatif jawaban dengan mempertimbangkan 

secara hati-hati sebelum mengambil keputusan. 

3. Sikap Demokratis 

Sikap demokratis peserta didik adalah sebagai suatu kesiapan atau 

kecenderungan peserta didik untuk bertingkah laku mengutamakan 

kepentingan bersama, menghargai pendapat orang lain secara wajar, 

jujur dan terbuka. Sikap demokratis adalah sikap mau menghargai pihak 

manapun  dalam kehidupan bersama, meyakinkan pihak lain akan baik 

dan pentingnya gagasan yang dimiliki tanpa harus ada perpecahan, 

permusuhan, dendam ataupun kekerasan dalam pelaksanaan dan 

penerapan gagasan. Berani menghargai kekurangan dan kekalahan serta 

mengakui pihak lain lebih unggul juga merupakan sikap demokratis. 
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4. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu 

warga Negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap dan 

keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk 

berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal (prawacana), bagian 

pokok, dan bagian akhir. Secara sistematis disajikan sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi,  

Bagian ini berisi sampul berjudul, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, halaman pernyataan (keaslian 

karya ilmiah), motto dan persembahan, sari (bahasa Indonesia), prakata, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2.  Bagian Pokok Skripsi  

Bagian ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 

a. BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  penelitian, batasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

b. BAB II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, dan 

kerangka berpikir.  
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c. BAB III berisi metode penelitian yang terdiri atas tempat dan 

waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data, keabsahan data, metode analisis data dan 

kesimpulan atau verifikasi. 

d. BAB IV berisi hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran 

umum SMP Negeri 8 Semarang, penerapan model pembelajaran 

Problem based Learning, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

guru PPKn dalam pelaksanaan model Problem Based Learning. 

e. BAB V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran - lampiran. Lampiran 

berupa RPP, silabus, instrumen yang digunakan, surat keterangan telah 

melaksanakan penelitian, dan sebagainya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Model PBL (Problem Based Learning) 

1.  Pengertian Model Problem Based Leaning 

  Problem Based Learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan 

yang dibutuhkan pada era globaisasi saat ini. Problem Based Learning 

(PBL) dikembangkan untuk pertama kali oleh Prof. Howard Barrows 

sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster 

(Amir, 2013). Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang 

nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran kemudian diselesaikan 

melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah.  

Menurut Jodion Siburian, dkk dalam Panduan Materi Pembelajaran 

Model Pembelajaran Sains (2010:174) sebagai berikut: Pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. 

Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah, yang kemudian 

dengan melalui pemecahan masalah, melalui masalah tersebut siswa 

belajar keterampil-keterampilan yang lebih mendasar.  

Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk 

membantu guru memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada 
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siswa, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan 

masalah dan keterampilan berpikirnya, belajar dalam pengalaman nyata 

dan menjadi pembelajaran yang mandiri.  

 Model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

adalah sebuah model pembelajaran yang dilakukan dengan adanya 

pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian 

dilakukan pemecahan masalah oleh siswa yang diharapkan dapat 

menambah keterampilan siswa dalam pencapaian materi pembelajaran.  

Tujuan dari model Problem Based Learning yaitu mengembangkan 

keterampilan menyelesaikan masalah, keerampilan berikir, keterampilan 

sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membentuk atau 

memperoleh pengetahuan baru (Direktorat Pembinaan SMP, 2013: 9). 

 Model pembelajaran Problem Based Learning mempunyai manfaat 

yang baik untuk siswa. Problem Based Learning memberikan 

keterampilan berpikir bagi siswa yang malas dalam belajar, untuk itu 

adapun manfaat dari Problem Based Learning (Amir, 2013: 27-29) yaitu: 

a. menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahamannya atas materi 

ajar; 

b. meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan; 

c. mendorong untuk berpikir; 

d. membngun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampian sosial; 

e. membangun kecakapan belajar; dan 
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f. memotivasi siswa. 

2. Karakteristik Problem Based Learning 

     Ciri yang paling utama dari model pembelajaran PBL yaitu 

dimunculkannya masalah pada awal pembelajarannya. adapun beberapa 

karakteristik proses PBL menurut Tan (Amir, 2013: 22) diantaranya:  

a. masalah digunakan sebagai awal pembelajaran; 

b. biasanya, masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata 

yang disajikan secara mengambang; 

c. masalah  biasanya menuntut perspektif majemuk. Solusinya menuntut 

siswa menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa ilmu 

yang sebelumnya telah diajarkan atau lintas ilmu ke bidang lainnya; 

d. masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran 

di ranah pembelajaran yang baru; 

e. sangat mengutamakan belajar mandiri (self directed learning); 

f. memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu 

sumber saja; dan 

g. pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Siswa bekerja 

dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan (peer teaching), 

dan melakukan presentasi. 

Adapun karakteristik dalam PBL yang dikemukakan oleh 

Ridwan, 2014: 131) antara lain: 

a. realistis, umum dan penting; 

b. cukup terbuka; 
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c. kompleks, terdiri dari beberapa komponen; dan 

d. permasalahan mungkin terjadi secara nyata, namun disajikan 

secara tidak lengkap. 

Skenario pembelajaran dengn metode PBL hendaknya 

memenuhi karakteristik antara lain: 

a. terkait dengan dunia nyata; 

b. memotivasi siswa; 

c. membutuhkan pengambilan keputusan; 

d. multitahap; 

e. dirancang untuk kelompok; 

f. menyajikan pertanyaan terbuka yang memicu diskusi; dan 

g. mencakup tujuan pembelajaran, berpikir tingkat tinggi (higher 

order thinking) dan keterampilannya (Ridwan, 2014: 131) 

  Dari beberapa penjelasan mengenai karakteristik PBL dapat 

disimpulkan bahwa tiga unsur yang esensial dalam proses PBL yaitu 

adanya suatu permasalahan, pembelajaran berpusat pada siswa, dan 

belajar dalam kelompok kecil. 

 

3. Penilaian Problem Based Learning 

 Penilaian dalam proses Problem Based Learning, mencoba untuk 

memaksimalkan fungsi penilaian, sekaligus mengubah anggapan peserta 

didik bahwa penilaian terpisah dari proses pembelajaran. Dalam Problem 
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Based Learning, penilaian haruslah satu bagian yang tintegrasi dengan 

proses memfasiitasi, dan proses belakjar kelompok (Amir, 2013: 93). 

Adapun prinsip-prinsip Model Problem Based Learning adalah 

sebagai berikut (Direktorat Pembinaan SMP, 2014: 10): 

a. penggunaan masalah nyata (otentik); 

b. berpusat pada peserta didik (student centered); 

c. guru berperan sebagai fasilitator; 

d. kolaborasi antar peserta didik; dan 

e. sesuai dengan paham konstruktivisme yang menekankan peserta 

didik aktif memperoleh pengetahuannya sendiri. 

Untuk itu elemen-elemen yang penting dalam proses penilaian 

adalah proses keaktifan saat berdiskusi kelompok di kelas, proses belajar 

kelompok di luar kelas, dan presentasi laporan serta paper laporan. 

Biasanya penialaian dibuat dalam bentuk penilaian diri , penilaian guru, 

ataupun penilaian teman sejawat. 

 

4. Langkah Problem Based Learning 

    Proses Problem Based Learning akan dapat dijalankan bila 

pengajar siap dengan segala perangkat yang diperlukan. Peserta didik pun 

sudah harus memahami prosesnya, dan telah membentuk proses 

kelompok kecil. Ada tujuh langkah dalam proses belajar Problem Based 

Learning. 
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a. Mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Memastikan 

setiap anggota kelompok memahami berbagai istilah dan konsep yang 

ada dalam masalah. Langkah pertama ini dapat dikatakan tahap yang 

membuat setiap peserta menyamai istilah-istilah atau konsep yang ada 

dalam masalah. 

b. Merumuskan masalah. Fenomena yang ada dalam masalah diperjelas 

terlebih dahulu karena setiap fenomena yang ada dalam masalah 

menuntut adanya penjelasan hubungan-hubungan apa saja yang 

terjadi diantara kejadian tersebut.  

c. Menganalisis masalah. Setiap kelompok anggota mengeluarkan 

pendapatnya terkait dengan masalah yang dimiliki oleh setiap 

kelompok anggota. Kemudian terjadinya diskusi yang membahas 

informasi fakta dan tercantum dalam masalah. 

d. Menghubungkan gagasan dan menganalisis secara mendalam. Bagian 

yang sudah dianalisis dilihat keterkaitannya satu sama lain 

dikelompokkan. Mana yang menunjang, mana yang bertentangan, dan 

sebagainya.  

e. Memformulasikan tujuan pembelajaran. Setiap kelompok dapat 

merumuskan tujuan pembelajaran karena kelompok sudah tahu 

pengetahuan mana yang masih kurang, dan mana yang masih belum 

jelas. Tujuan pembelajaran akan dikaitkan dengan analisis masalah 

yang akan dibuat. Inilah yang akan menjadi dasar gagasan yang akan 

dibuat dilaporan. 
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f. Mencari informasi tambahan dari sumber yang lain (diluar diskusi 

kelompok). Dalam langkah ini kelompok sudah tahu informasi yang 

apa yang dimiliki, dan punya tujuan pembelajaran. Kini saatnya 

mereka harus mencari informasi tambahan dari buku atau media yang 

lainnya. 

g. Mensintesa (menggabungkan) menguji informasi baru, dan membuat 

laporan untuk guru. Dari laporan-laporan individu/subkelompok, yang 

dipresentasikan di hadapan anggota kelompok lain, kelompok akan 

mendapatkan informasi-informasi baru. Anggota yang mendengar dan 

menjelaskan laporan haruslah kritis tentang laporan yang disajikan, 

laporan diketik, dan diserahkan ke setiap anggota ( Amir, 2013: 24). 

5.  Keunggulan dan kelemahan Problem Based Lerning 

   Sebagai suatu model pembelajaran, model Problem Based 

Learning memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: 

a. merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi 

pelajaran; 

b. menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan yang baru bagi siswa; 

c. meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa; 

d. membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami 

masalah dalam kehidupan nyata; 

e. membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan;  
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f. mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap 

hasil maupun proses belajarnya; 

g. lebih menyenangkan dan disukai siswa; 

h. mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru; 

i. memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata; dan 

j. mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar 

meskipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir (Hamnuri, 

2011: 114). 

       Dari pernyataan di atas, keunggulan lainnya yaitu mengembangkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan 

mereka untuk menyesuaikan deng pengetahuan baru, dan 

mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar 

sekalipun belajar dalam pendidikan formal telah berakhir.  

 Disamping kelebihan di atas, PBL juga memiliki kelemahan, diantaranya: 

a. manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka 

merasa enggan untuk mencobanya; dan 

b. untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai 

materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengapa  mereka 

harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka 

mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari (Sanjaya, 2007). 
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B.  Berpikir kritis  

1. Pengertian Berpikir Kritis 

   Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan memberikan 

alasan secara terorgnaisasi dan mengevaluasi kualitas suatu alasan secara 

sistematis serta memutuskan keyakinan. Menurut Ennis (dalam 

Husnidar, 2014: 73) berpikir kritis adalah suatu proses berpikir yang 

bertujuan untuk membuat keputusan yang rasional yang diarahkan untuk 

memutuskan apakah meyakini atau melakukan sesuatu. Dengan 

demikian berpikir kritis mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi 

yang pada akhirnya memungkinkan siswa secara aktif membuat 

keputusan final.  

   Berpikir kritis adalah model berpikir-mengenai hal, substansi atau 

masalah apa saja-dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya 

dengan menangani secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam 

pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual padanya (Fisher, 

2008: 4). 

   Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengatakan sesuatu 

dengan penuh percaya diri. Berpikir kritis adalah sebuah proses 

sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan 

mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis 

adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan siswa untuk 

mengevaluasi bukti, asumsi, logika dan bahasa yang mendasari 
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pernyataan orang lain.  (Johnson, 2007: 185). menurut Glaser dalam 

Fisher (2008: 3) mendefinisikan: 

 Berpikir kritis adalah suatu sikap mau berpikir secara mendalam 

tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan 

pengalaman seseorang. pengetahuan tentang metode-metode 

pemeriksaan dan penalaran yang logi, dan semacam suatu ketermapilan 

untuk menerapkan metode-metode tersebut. berpikir kritis menuntut 

upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan 

asumtif berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan 

lanjutan yang diakibatkannya.  

   Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini adalah proses yang harus 

dilakukan seseorang untuk mencapai hasil atau keputusan yang tepat dan 

masuk akal dengan cara melaksanakan proses berpikir secara matang, 

memecahkan masalah, dan mengevaluasi segala hal yang telah dibaca, 

didengar dan ditulisnya seperti, fakta dan informasi, pengetahuan yang 

dimiliki dan dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan. 

  Tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman 

yang mendalam. pemahaman membuat kita mengerti maksud di balik 

ide yang mengarahkan hidup kita setiap hari. Pemahamn 

mengungkapkan makna di balik suatu kejadian  (Johnson, 2007: 185). 
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2. Unsur Kemampuan Berpikir Kritis 

     Dipandang dari perspektif filosofis, Watson dan Glaser (dalam 

Kowiyah, 2012: 177) menyatakan bahwa berpikir kritis sebagai 

gabungan sikap, pengetahuan dan kecakapan. Kompetensi dalam 

berpikir kritis di representasikan dengan kecakapan-kecakapan berpikir 

kritis tertentu. kecakapan-kecakapan berpikir kritis adalah: 

a.  inference, yaitu kecakapan untuk membedakan antara tingkat-tingkat 

kebenaran dan kepalsuan. Inference merupakan kesimpulan yang 

dihasilkan oleh seorang observasi sesuai fakta tertentu; 

b.  pengenalan asumsi-asumsi, yaitu kecakapan untuk mengenal asumsi 

yang merupakan sesuatu yang dianggap benar; 

c. Deduksi yaitu kecakapan untuk menentukan kesimpulan-kesimpulan 

tertentu,perlu mengikuti informasi di dalam pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan; 

d. interpretasi, yaitu kecakapan menimbang fakta-fakta dan 

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan pada data yag diberikan. 

Interpretasi adalah kecakapan untuk menilai apakah kesimpulan 

secara logis berdasarkan informasi yang diberikan; dan 

e. evaluasi, yaitu kecakapan membedakan antar argumen yang kuat dan 

relevan dan argumen yang lemah atau tidak relevan. 

 Selain unsur yang dikemukakan oleh Watson dan Glaser, dalam 

kemampuan berpikir kritis juga terdapat pula ciri khas dari mengajar 

untuk berpikir kritis (Kowiyah, 2012: 179) meliputi: 
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a. meningkatkan interaksi di antar para siswa sebagai pebelajar; 

b. mengajukan pertanyaan pembuka dan penutup; 

c. memberikan waktu yang memadai kepada siswa untuk memberikan 

refleksi terhadap pertanyaan yang diajukan atau masalah-masalah 

yang diberikan; dan 

d. Teaching for transfer (mengajar untuk dapat menggunakan 

kemampuan yang baru saja diperoleh terhadap situasi-situasi lain dan 

terhadap pengalaman sendiri yang para siswa miliki. 

3. Indikator  Kemampuan Berpikir Kritis 

   Indikator-indikator kemampuan berpikir kritis menurut R.H Ennis 

yang dikutip Kartimi (2012: 23) terdiri atas dua belas komponen yaitu: 

a. merumuskan masalah; 

b. menganalisis argumen; 

c. menanyakan dan menjawab pertanyaan; 

d. menilai kredibilitas sumber informasi; 

e. melakukan observasi dan menilai laporan hasil observasi; 

f. membuat deduksi dan menilai deduksi; 

g. membuat induksi dan menilai induksi; 

h. mengevaluasi; 

i. mendefinisikan dan menilai definisi; 

j. mengidentifikasi asumsi; 

k. memutuskan dan melaksanakan; dan 

l. berinteraksi dengan orang lain. 
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 Indikator berpikir kritis menurut Edward Glaser (1941) yang 

dikutip Alec Fisher (2009: 7) diterjemahkan oleh Benyamin Hadinata 

(2008), diantaranya yaitu   

a. mengenal masalah; 

b. mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah 

masalah  itu; 

c. mengumpulkan data dan menyusun informasi yang diperlukan; 

d. mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan; 

e. memahami dan menggunakan bahasa secara tepat, jelas dan khas; 

menganalisis data; 

f. menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan; 

g. mengenal adanya hubungan yang logis antar masalah-masalah; 

h. menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang  

   diperlukan; 

i. menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang  

seseorang ambil; 

j. menyusun kembali pola-pola kenyakinan seseorang berdasarkan 

pengalaman yang lebih luas; dan 

k. membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dengan kualitas-

kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk itu indikator-indikator kemampuan berpikir kritis yang akan 

diteliti pada siswa SMP adalah sebagai berikut: 

a. mampu merumuskan masalah (mengembangkan masalah); 
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b. mampu bertanya dan menjawab pertanyaan; 

c. mempunyai pemikiran yang logis dan kritis dalam menganalisis 

argumen; 

d. mempertimbangkan secara cermat argumen orang lain;  

e. mampu mencari informasi yang relevan; dan 

f. mampu menyimpulkan.  

4. Langkah-langkah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kritis 

    Berikut ini adalah langkah yang dapat dijadikan patokan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Langkah berikut ini disajikan 

dalam bentuk sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini memunginkan siswa 

untuk mengevaluasi pemikiran mereka sendiri dan pemikiran orang lain. 

Jika siswa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini dengan terorganisasi 

untuk menilai pemikiran mereka dalam berbagai topik, atau 

mengevaluasi artikel, buku, percakapan, dan tempat lain, siswa akan 

sampai pada kesimpulan yang mandiri dan dapat dipercaya (Johnson, 

2007: 192). 

  Berikut adalah langkah-langkah untuk membantu siswa 

menerapkan kemampuan berpikir kritis: 

a. Apa masalahnya? 

b. Apa hasil yang saya cari? 

c. Solusi apa saja yang mungkin dan apa alasan yang mendukungnya? 

d. Apa kesimpulannya? 
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Langkah pertama dan kedua menentukkan apa yang salah dan 

hasil yang diinginkan, dan biasanya digabungkan untuk menentukkan 

masalah yang kemudian akan dicari solusinya, dan meneliti semua 

kemungkinan solusi yang ada, sekaligus alasan dari setiap solusi apakah 

mungkin berhasil atau gagal. Akhirnya ditarik sebuah ksimpulan atau 

keputusan yang tepat. 

 

C. Sikap Demokratis 

Perilaku dan sikap merupakan suatu hal yang melekat pada diri 

manusia untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. 

Seorang ahli psikologi W.J. Thomas (dalam Sunaryati, 2012: 2-3) 

berpendapat bahwa sikap sebagai suatu kesadaran individu yang 

menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin 

akan terjadi didalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap adalah bagian dari 

kepribadian seseorang yang mendorong untuk bertindak dalam 

menanggapi obyek tertentu (Ninis, 2010: 28).  

Pada tiap sikap mempunyai 3 aspek sebagai berikut:  

1. aspek kognitif: yaitu terkait dengan pikiran berupa pengolahan, 

pengalaman, dan keyakinan tentang objek; 

2.  aspek afektif:  berwujud perasaan-perasaan tertentu yang ditujukan 

kepada objek-objek tertentu; dan  

3. aspek konatif:   adalah kecendrungan untuk berbuat sesuatu objek. 
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Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem 

pemerintahnya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada 

dalam keputusan bersama rakyat.  

H.A.R. Tilaar (1999: 180) menjelaskan Pengembangkan sikap 

demokratis bukan hanya membentuk jati diri individu yang bhineka, 

tetapi didukung juga oleh sistem yang mengembangkan sikap 

demokratis tersebut. Sistem pendidikan harus konperhensif yang 

tercermin dalam proses belajar mengajar dengan mengembangkan sikap 

saling menghargai karena berbeda pendapat, kreatif dan bebas 

bertanggung jawab.  

Seperti sebuah negara, sekolah juga merupakan suatu organisasi, 

layaknya masyarakat mini yang memiliki pejabat, warga dan peraturan. 

Sekolah merupakan sebuah organisasi, yakni unit sosial yang sengaja 

dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam 

melaksanakan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya 

yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase 

kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara psikologis, biologis, 

maupun sosial.  

Berdasarkan definisi sikap dan demokrasi diatas, adapun definisi 

konseptual dari sikap demokrasi (dalam Ninis, 2010: 29) adalah bagian 

dari kepribadian seseorang yang mendorong untuk bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu  toleransi, 

kebebasan, mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, 
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memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka terhadap 

pendapat orang lain dan komunikasi, menjunjung tinggi nilai dan 

martabat kemanusiaan, percaya diri, tidak menggantungkan pada orang 

lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan serta 

keseimbangan. 

Djahiri (dalam Apriliyanti, 2013: 9) sikap demokratis siswa akan 

nampak dari bersahabat, toleransi, bersikap kritis dan kreatif, sensitif 

terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, dapat melihat cara-cara yang 

tepat dalam memecahkan persoalan yang timbul bagi dirinya maupun 

lingkungannya, mampu menghargai pendapat orang lain maupun 

lingkungannya, mampu menghargai pendapat orang lain walaupun 

berbeda pendapatnya, mampu mengemukakan pendapatnya secara jelas 

dan sistematis, berkeinginan untuk maju. 

 Indikator dari Sikap Demokratis dalam pembelajaran Apriliyanti 

(2013: 17) adalah sebagai berikut: 

1. terbuka terhadap pendapat orang lain;  

2. sikap saling menghargai pendapat orang lain; 

3. tidak bersikap egois terhadap orang lain;  

4. mampu menunjukkan sikap saling tolong menolong; 

5. selalu bersungguh-sungguh dalam belajar dikelas; 

6. mampu mengajukan pertanyaan terhadap materi yang tidak 

dipahami; 

7. mampu mengeluarkan pendapat dengan rasa tanggung jawab; 
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8. mampu berinteraksi dengan baik kesesama teman maupun dengan 

guru;  

9. melaksanakan hasil keputusan bersama, dan 

10. saling berkoordinasi sesama kelompok. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan sikap demokratis 

adalah ekspresi dari nilai-nilai kreativitas, kesanggupan mengeluarkan 

pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan melaksanakan hasil 

keputusan bersama dengan tanggung jawab sehingga melakukan 

tindakan perilaku yang diinginkan meliputi komponen kognitif meliputi 

keyakinan tentang gagasn atau ide, keyakinan tentang kesanggupan 

mengeluarkan pendapat, keyakinan tentang menghargai pendapat orang 

lain, keyakinan tentang melaksanakan hasil keputusan bersama dngan 

tanggng jawab, Aspek afektif antara lain meliputi perasaan suka tidak 

suka tentang gagasan atau ide, perasaan suka tidak suka tentang 

kesanggupan mengeluarkan pendapat, perasaan suka tidak suka tentang 

menghargai pendapat orang lain, perasaan suka tidak suka tentang 

melaksanakan hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab. 

Sedangkan aspek konatif yaitu tentang perbuatan untuk pembentukan 

jati diri, watak peserta didik menjadi warga Negara yang baik 

(Sunaryatin, 2012: 156).   

Pada diri setiap siswa pastinya akan memperoleh pengalaman 

hidup yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Jelas 

dalam pembelajaran pun siswa mempunyai sikap demokratis yang dapat 
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diciptakan di dalam kelas. Zamroni (2013: 112) dalam suasana 

pembelajaran yang demokratis terdapat kriteria sebagai berikut: 

1. semua siswa harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk 

menerima dari dan memberi kepada siswa lain; 

2. segala bentuk perbedaan yang ada dan pengalaman siswa yang 

berbeda-beda harus dikomunikasikan secara jelas, terbuka , dan 

jujur; dan 

3. berbagai perspektif untuk melihat fenomena yang ada perlu dipahami 

sebagai perekat adanya perbedaan dalam masyarakat yang 

demokratis. 

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari pembelajaran yang 

demokratis, antara lain: 

1. suasana pembelajaran memiliki aturan yang harus dipatuhi; 

2. kelas memiliki para penghuni yakni para siwa yang bersifat aktif, 

baik dalam pemikiran maupun dalam perilaku akademik; 

3. Guru membawa masuk “critical isssues” yang ada di masyarakat 

kedalam ruang kelas; 

4. guru memberikan kesempatan, apalagi membimbing siswa 

bagaimana mengambil keputusan; dan 

5. pembelajaran memberikan tekanan akan pentingnya suatu 

kompromi dan pemecahan masalah secara damai dan terbuka untuk 

kepentingan bersama (Zamroni, 2013: 112-113). 
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maka dari ciri-ciri pembelajaran demokratis diatas dapat terjalin sikap 

demokratis antar siswa dan guru. 

Dari pengertian sikap demokratis dapat disimpulkan yang 

ditunjukkan dalam sikap demokratis yaitu sikap dimana siswa dapat 

saling bertukar pendapat, saling terbuka, mempertanggung jawabkan 

pendapatnya dan saling berinteraksi dalam melaksanakan hasil 

keputusan secara bersama. 

 

D. Tinjauan Pembelajaran PPKn 

 Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 

2003: 57). Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) yang semula dikenal 

dalam Kurikulum 2006 (Permendikbud No.58 tahun 2014). 

PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi 

mengembangkan keadaban pancasila, diharapkan mampu 

membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga 

Negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan 

Negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan 

bertanggung jawab (Permendikbud No. 58 tahun 2014).  
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Model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn 

menggunakan penilaian otentik (authentic assessment). Penilaian otentik 

mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik 

dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, 

dan lain-lain. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugs-tugas 

kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk 

menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang otentik 

(Permendikbud No. 58 Tahun 2014). 

 PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, 

usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang 

cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan pancasila, dan UUD 

1945 (Depdiknas 2003: 2). Pembelajaran PPKn merupakan proses dan 

upaya menjabarkan dengan menggunakan pendekatan belajar 

kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, 

keterampilan, dan karakter warga Negara Indonesia. 

   Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berkualitas sesuai 

visi, misi dan tujuan sekolah, maka yang harus diperhatikan guru PPKn 

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Perencanaan Pembelajaran PPKn 

       Perencanaan pembelajaran PPKn hendaknya dapat 

mendorong guru lebih siap melakukan pembelajaran yang matang. 

Oleh karena itu, setiap akan melakukan persiapan pembelajaran 
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guru wajib melakukan persiapan pembelajaran. Persiapan tersebut 

bertujuan agar guru sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) 

mengetahui apa yang diajarkan kepada peserta didiknya. Persiapan 

yang harus dilakukan oleh guru PPKn sebagai berikut. 

a. Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu 

kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh 

setiap satuan pendidikan. Silabus merupakan penjabaran 

standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 

pokok pembelajaran, kegiatana pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian (Mulyasa, 2003: 190).  

  Pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada 

satuan pendidikan, khususnya bagi guru-guru yang sudah 

mampu menyusunnya salah satunya adalah guru mata pelajaran 

PPKn. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

    Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk 

mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan 

dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP 

merupakan komponen penting dari pembelajaran PPKn, yang 
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pengembangannya dilakukan secara profesional. Tugas guru 

khususnya guru PPKn yang paling utama terkait dengan RPP 

adalah menjabarkan silabus kedalam RPP yang lebih 

operasional dan rinci, serta siap dijadikan pedoman atau 

scenario dalam pembelajaran (Mulyasa, 2003: 212).  

c. Model Pembelajaran 

     Dalam Peraturan Menteri Nomor 103 Tahun 2014 ayat 2 

bahwa Model Pembelajaran merupakan kerangka konseptual 

dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, cirri, 

urutan logis, pengaturan, dan budaya. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran PPKn   

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi 

antara peserta didik dengan lingkunganya, sehingga terjadi perilaku 

kearah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali 

faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang 

dari dalam individu, maupun faktor eksternal yag datang dari 

lingkungan.  

Tugas guru PPKn yang paling utama dalam pembelajaran adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang perubahan perilaku 

bagi peserta didik.    

        Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 

ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 
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yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalm konteks 

nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhineka 

Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014). 

 

E. Problem Based Learning dalam Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Sikap Demokratis dalam PPKn  

 

 Salah satu dalam model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis adalah Model Problem 

Based Learning. Hal ini sesuai dengan pendapat Arend (dalam Husnidar, 

2014: 75)  yang menyatakan bahwa: 

Problem Based Learning merupakan suatu model pembelajaran dimana 

siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan 

keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kemandirian, dan percaya 

diri.  

 Pemilihan terhadap jenis masalah yang diberikan diharapkan dapat  

merangsang siswa untuk bertanya dari berbagai perspektif. Melalui 

Problem Based Learning siswa juga belajar untuk bertanggung jawab 

dalam kegiatan belajar, tidak sekedar penerima informasi yang pasif, 

namun harus aktif mencari informasi yang diperlukan sesuai dengan 

kapasitas yang ia miliki. 
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     Dalam Problem Based Learning siswa dituntut untuk bertanya 

dan mengemukakan pendapat, menemukan informasi yang relevan dari 

sumber yang tersembunyi mencari berbagai cara (alternatif) untuk 

mendapatkan solusi dan menemukan cara yang efektif untuk 

menyelesaikan masalah. Sebelum memulai proses belajar mengajar 

didalam kelas, peserta didik terlebih dulu diminta untuk mengobservasi 

suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian peserta didik diminta 

mencatat masalah-masalah yang muncul.  Setelah itu tugas guru adalah 

merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan 

masalah yang ada.  

    Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik untuk bertanya, 

membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari 

mereka. Dalam hal ini sikap demokratis yang tercipta antara guru dan 

siswa terbentuk. Kemudian Memanfaatkan lingkungan peserta didik 

untuk memperoleh pengalaman belajar. Guru memberikan penugasan 

yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan peserta didik, 

antara lain di sekolah, keluarga dan masyarakat.  

 Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk belajar diluar kelas. Peserta didik diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari. 

Pengalaman belajar merupakan aktivitas belajar yang harus dilakukan 

peserta didik dalam rangka mencapai penguasaan standar kompetensi, 

kemampuan dasar dan materi pembelajaran agar peserta didik dapat 
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mengasah kemampuan berpikir kritisnya dan sikap demokratis yang ada 

tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat.  

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) 

Tahap  Deskripsi 

Tahap 1 

Orientasi terhadap 

masalah 

Guru menyajikan masalah nyata kepada 

peserta didik. 

Tahap 2 

Organisasi belajar 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

memahami masalah nyata yang telah disajikan, 

yaitu mengidentifikasi apa yang mereka telah 

diketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan 

apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah. Peserta didik berbagi peran/tugas 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Tahap 3 

Penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru membimbing peserta didik melakukan 

pengumpulan data/informasi (pengetahuan, 

konsep, teori) melalui berbagai macam cara 

untuk menemukan berbagai alternatif 

penyelesaian masalah.  

Tahap 4 

Pengembangan dan 

penyajian hasil 

penyelesaian masalah 

Guru membimbing peserta didik untuk 

menentukan penyelesaian masalah yang paling 

tepat dari berbagai alternatif pemecahan 

masalah yang peserta didik temukan. Peserta 

didik menyusun laporan hasil penyelesaian 

masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, 

model, bagan, atau PowerPoint slides. 

Tahap 5 

Analisis dan evaluasi 

proses penyelesaian 

masalah 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

proses penyelesaian masalah yang dilakukan. 

        (Kemendikbud, 2014) 
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F. KERANGKA BERFIKIR 

      Pembelajaran merupakan suatu kegiatan proses belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam proses pembelajaran PPKn pada Sekolah menengah Pertama 

(SMP) memiliki cakupan materi yang luas. Pelajaran PPKn selama ini 

dilakukan hanya dengan metode ceramah sehingga siswa kurang aktif, 

cepat bosan dan kurang antusias. Hal ini akan mengakibatkan siswa 

tidak memiliki pemikiran kritis. Padahal pembelajaran pada kurikulum 

2013 menuntut siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga sikap demokratis siswa dalam pembelajaran menjadi rendah 

karena siswa sangat pasif. Karena sikap demokratis siswa yang rendah 

akan mempengaruhi cara berpikir siswa. Kegiatan yang dilakukan saat 

pemebelajaran sebatas mendengarkan, membaca dan menjawab 

pertanyaan jika guru bertanya. Kegiatan tersebut membuat motivasi dan 

minat siswa pada mata pelajaran PPKn menjadi turun dan akibatnya 

pikiran mereka akan pembelajaran PPKn hanya sebatas pelajaran yang 

membosankan. 

  Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Model pembelajaran dapat 

menentukan tingkat kecerdasan berfikir kritis siswa. Semakin tepat 

pemilihan model pembelajaran diharapkan pembelajaran akan semakin 

efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dapat digunakan dalam mengatasi 
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permasalahan pembelajaran yang kurang aktif dalam kegiatan belajar 

siswa di kelas. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dapat memancing siswa untuk lebih mandiri, berpikir kritis, mampu 

memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Problem 

Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis kritis 

dan sikap demokratis siswa pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 8 

Semarang Kota Semarang pada kelas VIII A. Berdasarkan keunggulan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang diharapkan 

mampu membentuk kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis 

siswa. Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 
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Bagan 1.1 Kerangka Berpikir yang Dikembangkan dalam Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISWA 

Indikator Sikap Demokratis:  

 

1. terbuka; 

2.  sikap saling menghargai 

pendapat orang lain; 

3. mampu bekerjasama dalam 

kelompok.  

4. Mampu mengeluarkan 

pendapat secara tanggung 

jawab 

 

Indikator Berpikir Kritis: 

1. mampu merumuskan 

masalah ; 

2. mampu bertanya dan 

menjawab pertanyaan; 

3. mempunyai pemikiran 

yang logis dan kritis; 

4. mempertimbangkan 

secara cermat argumen 

orang lain; 

5. mampu mencari informasi 

yang relevan; dan 

6. mampu menyimpulkan.  

 

GURU 

PENERAPAN 

PBL 

Penilaian 

Model PBL 

Pelaksanaan 

Model PBL 

Perencanaan 

Model PBL 

Hambatan-

hambatan dalam 

penerapan PBL 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 

bukanlah data-data yang berupa angka-angka, melainkan kata-kata yang 

bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data 

berdasarkan pengamatan situasi yang wajar (alamiah) sebagaimana adanya 

tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi (Kaelan, 2005:18). 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data deskriptif dan bukan 

menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya, melainkan data-

data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol gambar, walaupun 

demikian juga dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat 

kuantitatif (Kaelan, 2005:20). Beberapa alasan digunakannya pendekatan 

kualitatif antra lain: Pertama,  penelitian ini diarahkan pada pengkajian 

suatu kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas 

dengan menggunakan kata-kata, pola dan metode dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning serta hambatan-hambatan 

yang ditemukan dalam kemmpuan berpikir kritis dan demokratis.Penelitian 

ini merupakan studi kelas dari fenomena yang cukup kompleks di kelas. 

Keadaan yang ada selanjutnya diuraikan secara rinci, spesifik dan jelas 

sehingga objektivitas penelitan akan semkin terwujud.  
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Kedua, penelitian ini lebih bersifat memaparkan kondisi nyata yang 

terjadi berkaitan dengan aktivitas belajar siswa di kelas dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis pada mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, sehingga pola 

pikir yang digunakan adalah bersifat induktif, yaitu bahwa pencarian data 

bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelum penelitian dilaksanakan. 

Ketiga, sesuai dengan karakteristik perumusan masalah dan tujuan 

penelitian, maka cara memperoleh data untuk kepentingan tersebut, peneliti 

sebagai instrumen dan sebagai pengumpul data turun keobjek penelitian 

dan peneliti melakukan aktivitasnya. menurut Bogdan dan Biklen (Moleong 

2006: 8-9) ketiga hal tersebut merupakan salah satu ciri atau karakteristik 

penelitian kualitatif.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

  Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 8 Semarang kelas VIII 

A dengan alamat Jalan Cinde Raya No. 18 Kecamatan Candisari Kabupaten 

Semarang kode pos 50257 Jawa Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan 

sekitar bulan Maret - April 2015.  
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C. Fokus Penelitian 

 Didalam penelitian kualitatif deskriptif menghendaki ditetapkannya 

batas atas dasar fokus penelitian. Fokus penelitian ini merupakan pokok 

persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis di SMP 

Negeri 8 Semarang adalah sebagai berikut. 

1. Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis  pada siswa SMP 

Negeri 8 Semarang 

Indikator dalam fokus penelitian ini sebagai berikut. 

a. penerapan Model Problem Based Learning, meliputi:  

1) indikator kemampuan berpikir kritis dalam penerapan model 

Problem Based Learning diantaranya: 

a) mampu merumuskan masalah ; 

b) mampu bertanya dan menjawab pertanyaan; 

c) mempunyai pemikiran yang logis dan kritis; 

d) mempertimbangkan secara cermat argumen orang lain; 

e) mampu mencari informasi yang relevan; dan 

f) mampu menyimpulkan.  

2) indikator sikap demokratis dalam penerapan model Problem 

Based Learning diantaranya: 

a) terbuka terhadap pendapat orang lain 

b) menghargai pendapat orang lain 
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c) berkerjasama dalam kelompok 

d) mampu mengeluarkan pendapat secara tanggung jawab 

(kebebasan berpendapat) 

b. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis pada siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP 

N 8 Semarang.  

 

D. Sumber Data Penelitian 

Menurut Arikunto (2006: 129) sumber data dalam penelitian 

menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Penentuan 

informan/ responden sumber data, pada proposal masih bersifat sementara, 

dan akan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan. Sumber data 

pada tahap awal memasuki lapangan di pilih orang yang memiliki power 

dan otorites pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu 

“membukakan pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan 

data. Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Data Primer  

        Sumber data Primer yaitu data-data yang bersumber dari hasil 

wawancara dengan Informan. Informan adalah orang yang 

dimanfaatkan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian 

(Moleong, 2004:157). Dalam penelitian ini, informan yang dimaksud 

adalah yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Peserta didik 
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dan guru yang terkait dengan permasalahan yang akan di teliti di SMP 

Negeri 8 Semarang yang memberikan informasi-informasi dan 

keterangan-keterangan yang memadai sesuai dengan kajian yang 

dirumuskan . 

Sumber data untuk mendukung penelitian ini diperoleh dari informan: 

a. guru mata pelajaran PPKn sebagai orang yang terkait dalam 

pelaksanakan kegiatan pembelajaran; dan 

b. peserta didik sebagai orang yang terkait dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

2. Data Sekunder 

Sumber data tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah 

ilmiah,sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi 

(Moleong, 2006: 159) sumber data sekunder yaitu data-data yang 

dapat mendukung dalam suatu penelitian. Untuk melengkapi dan 

mendukung sumber data primer digunakan sumber data tambahan 

yang berupa dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang terdapat di 

kelas seperti buku. perangkat administrasi dikelas antara lain, daftar 

hadir, perangkat pembelajaran, soal-soal, daftar nilai dan 

sebagainya.  

E. Instrumen Penelitian 

      Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 
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hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2006:160). 

      Instrumen dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dan 

observasi terhadap penerapan Model Problem Based Learning dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis pada siswa 

SMP N 8 Semarang. Wawancara akan dilakukan kepada Guru PPKn SMP 

N 8 Semarang dan siswa SMP N 8 Semarang dengan menggunakan 

pedoman wawancara. Kemudian observasi yaitu dengan menggunakan  

pedoman observasi tentang kegiatan selama pembelajaran. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

       Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, 

observasi, dokumentasi dan studi pustaka. 

1. Observasi 

     Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap fenomena yang akan di teliti. Dimana 

dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran dan pengecap (Arikunto, 

2006: 229). 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung 

yaitu observasi pada siswa SMP Negeri 8 Semarang kelas VIII A. 

Peneliti melakukan observasi ini untuk memperoleh data yang lengkap 

dan rinci mengenai kegiatan yang terdapat dalam pembelajaran PPKn 

yaitu tentang penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis 

siswa. 

Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lokasi untuk melakukan 

pengamatan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan tentang 

keabsahan data dan mencari sebuah kebenaran yang terjadi di lapangan.  

2. Wawancara 

    Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang 

diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban dan pertanyaan 

itu (Moleong, 2006:186). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face 

to face) maupun dengan menggunakan telepon (sugiyono 2009: 138). 

Wawancara dilakukan yaitu dengan mendatangi responden atau 

informan yang kemudian melalui face to face peneliti bertanya untuk 

memperoleh informasi kepada responden atau informan. Agar data yang 

diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan harapan, maka langkah-

langkah yang dilaksanakan dalam mengadakan wawancara adalah: 
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a. mempersiapkan hal-hal yang diungkapkan; 

b. menciptakan hubungan baik dengan responden yang akan 

diwawancarai; 

c. menciptakan kerjasama yang baik dengan responden; 

d. memberitahukan kepada responden tentang tujuan wawancara; dan 

e. mencatat segala hasil yang diperoleh. 

         Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantú yaitu pedoman 

wawancara. 

Melalui metode wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara 

kepada subjek penelitian yang terdiri dari siswa, dan guru PPKn kelas 

VIII A SMP Negeri 8 Semarang guna mengetahui tentang bagaimana 

penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis. 

3.  Dokumentasi 

     Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, prestasi, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

2006: 231). Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan data serta informasi tertulis yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

Dalam penelitian ini, kegiatan dokumenasi dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan segala sesuatu tentang proses penelitian di 

pembelajaran PPKn kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang yang terdiri dari 
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daftar hadir siswa, data beserta profil sekolah, silabus, RPP, soal-soal 

dan penilaian siswa. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan literatur yang ada dan berhubungan dengan judul 

skripsi yang penulis teliti dalam penelitian ini. 

Dalam hal ini kepustakaan yang peneliti gunakan berupa literatur atau  

buku yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti. 

G. Teknik Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk 

menetapkan keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Moleong (2008:324) pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Ada empat kriterian 

yang digunakan yaitu: derajat kepercayaan (transferability), ketergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability).   

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

2. membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; 

3. membandingkan keadaan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat orang atau kelompok; 
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4. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; dan 

5. membandingkan hasil wawancara dengan isi seuatu dokumen yang 

bersangkutan. 

Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi memanfaatkan sumber. Triangulasi dalam sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dalam hal ini akan 

diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di lapangan 

dengan data hasil wawancara dari informan yaitu antara guru, dan siswa 

mengenai penerapan model Problem Based Learning dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis. Selain itu peneliti juga 

membandingkan bagaimana kendala-kendala sebelum dan sesudah 

melakukan penerapan model Problem Based Learning dalam meningkatkan 

berpikir kritis dan sikap demokratis siswa. 

 

H. Metode Analisis Data 

Metode analisis data menurut Moleong (2008:280) analisis data 

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu 

pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Tahap-tahap yang dilakukan peneliti antara lain sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data 
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Peneliti mencatat secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi dilapangan. Pengumpulan data dalam peneliti 

ini dilakukan melalui wawancara dilakukan dengan guru PPKn dan 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 8 Semarang. 

Dokumentasi yang dapat peneliti kumpulkan berupa dokumentasi kelas 

VIII khususnya kelas VIII A di SMP Negeri 8 Semarang, dokumentasi 

saat proses belajar mengajar, wawancara, dan pada saat pengisiin angket 

pertanyaan. 

2. Reduksi data  

Reduksi adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa kesimpulan finalnya yang ditarik dan diverivikasi. 

Reduksi data dilakukan pada hasil wawancara dengan subjek 

penelitian atau informan yang tidak terkait dengan fokus penelitian atau 

hanya sebatas pengembangan dari wawancara agar tidak terkesan kaku. 

Selain itu reduksi juga dilakukan terhadap hasil observasi dan data dari 

sumber tertulis yang tidak berhubungan dengan penelitian, setelah 

diseleksi dibuat uraian dan akhirnya dibuat kesimpulan. 

3. Penyajian data 
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Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Data yang telah direduksi atau telah digolong-golongkan diatas 

kemudian disajikan dalam bentuk teks yang dijelaskan ke dalam uraian-

uraian naratif berdasarkan sistematikanya, agar dapat ditarik kesimpulan 

sesuai dengan permasalahan yang disajikan dalam penelitian. 

 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah sesuatu tinjauan ulang pada 

catatan dari lapangan atau kesimpulan yang ditinjau sebagai makna yang 

muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu 

merupakan validitasnya. Tahap-tahap yang dilakukan peneliti tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

 

        

 

 

 

 

 

(Miles dan Huberman, 1992:20) 

Dari keempat komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian lapangan dengan 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ 

Verifikasi 

Pengumpulan Data 
Penyajian Data 
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mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan 

data. Setelah direduksi kemudian diadakan penyajian data. 

 

I. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahap, yaitu 

tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan 

laporan. Pada tahap pertama mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan 

atau diperlukan peneliti sebelum terjun kegiatan penelitian, yaitu: 

a. menyusun rancangan penelitian; 

b. mempertimbangkan secara konseptual, teknis serta logistik terhadap 

tempat yang akan digunakan dalam penelitian; 

c. membuat surat izin penelitian; 

d. latar penelitian dan nilai guna serta melihat dan sekaligus mengenal 

unsur-unsur sosial dan keadaan alam latar penelitian; 

e. menentukan informasi yang akan membantu peneliti dengan syarat-

syarat tertentu; 

f. mempersiapkan perlengkapan penelitian; dan 

g. dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika penelitian. 

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan peneliti dengan 

bersungguh-bersungguh dengan kemampuan yang dimilki berusaha untuk 

memahami latar penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang 

dimiliki oleh peneliti dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan 

penelitian. 
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Tahap ketiga yaitu analisis data. Setelah semua data yang diperoleh 

di lapangan terkumpul maka peneliti akan mereduksi serta menyajikan data 

tersebut setelah ini dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk 

mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Setelah tahap 

analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan, penulis masuk tahap 

keempat yaitu penulisan laporan. Dalam penulisan laporan penelitian sesuai 

dengan hasil yang diperoleh di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum SMP Negeri 8 Semarang 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah SMP Negeri 8 Semarang. Secara 

administratif SMP Negeri 8 Semarang beralamat di Jalan Cinde Raya No. 

18, Candisari Kota Semarang Jawa Tengah, Kode pos 50256. Luas lokasi 

sekolah ini yaitu ± 2.715 m. Lokasi sekolah ini sangat dekat dari kecamatan 

Candisari yang merupakan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan kota 

Semarang. Transportasi menuju sekolah ini tidak terlalu sulit karena dekat 

dengan pusat aktivitas masyarakat seperti pasar, kantor kecamatan dan 

sebagainya.  

a. Sejarah Lokasi Penelitian 

     Sejarah berdirinya SMP Negeri 8 Semarang yaitu diawali dengan 

telah berdirinya Sekolah Teknis (ST 1) yang terdiri dari Jurusan 

Bangunan Gedung dan Bangunan Air. ST Negeri 1 semula menempati 

gedung sekolah di Jl. Dr. Cipto 93 Semarang. Pada tanggal 1 Januari 

1977, sekolah tersebut pindah dan menempati gedung STM di Jalan 

Cinde Raya No. 18 Semarang. Berdasarkan SK Mendikbud No. 

030/V/1979 tanggal 17 April 1979, ada 8 sekolah kejuruan yang ada di 

kota Semarang terhitung sejak 1 April 1979 disahkan menjadi SMP 

Negeri 8 Semarang. Berhubung SK Mendikbud tersebut mulai berlaku 
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sejak April 1979, mka secara yuridis dan historis lahirnya SMP Negeri 8 

Semarang adalah pada tanggal 1 April 1979. 

b. Visi dan Misi Sekolah 

Visi adalah pandangan tentang keadaan yang ingin diwujudkan dalam 

jangka waktu tertentu. Visi dari SMP negeri 8 Semarang adalah Unggul 

dalam Mutu, Mantap Meraih Prestasi, Berbakti pada Ibu Pertiwi, 

berdasarkan Iman dan Taqwa. 

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk merealissi visi. Dari visi 

tersebut kemudian direalisasikan dalam misi/tindakan dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam proses belajar 

mengajar. SMP Negeri 8 Semarang adalah: 

1) melaksanakan pendidikan yang mengacu norma dan nilai-nilai 

agama untuk meningkatkan mutu akhlakul karimah dan budi pekerti 

luhur, 

2)  melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermutu dengan 

menggunakan IT dan model-model pembelajaran yang bervariatif 

yang sesuai dengan karakteristik kelas, 

3) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pembelajaran melalui 

kegiatan supervisi kelas, MGMP/ Lesson Study, 

4) melaksanakan penilaian secara terprogram dan rutin,menganalisa 

penilaian, melaksakan remedial pembelajaran, dan pengayaan, 
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5) menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki siswa dan guru serta 

tenaga kependidikan dengan memberikan motivasi untuk selalu 

berprestasi dan mengembangkan diri, 

6) menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki siswa dalam kegiatan 

intra dan ekstrakurikuler, 

7) menumbuhkembangkan jiwa dan nilai-nilai budi pekerti luhur 

melalui budaya, agama, dan budi pekerti. 

 

2. Kondisi Sekolah  

SMP Negeri 8 Semarang memiliki sarana belajar berupa 

ruang kelas sebanyak 22 kelas yang terbagi menjadi 3 jenjang yaitu 

yang masing-masing kelas VII ada delapan kelas, kelas VIII ada 

tujuh kelas, dan kelas IX ada tujuh kelas.  

 

 

Sumber :Dokumentasi Pribadi, 15 April 2015 

Gambar 4.1 Keadaan Gedung SMP Negeri 8 Semarang 
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Pembelajaran di SMP N 8 Semarang khususnya PPKn di 

SMP Negeri 8 Semarang cukup terbantu dengan media seperti; 

gambar pahlawan, pancasila, dan UUD 1945. 

a. Keadaan Perpustakaan SMP Negeri 8 Semarang  

Ruang perpustakaan SMP Negeri 8 Semarang berada di lantai 

2 dengn luas  ± 90 m . Ruang ini mempunyai kondisi fisik yang baik 

dengan fasilitas yang memadai seperti ruang baca siswa yang 

terdapat 3 meja besar, 20 kursi baca, 5 rak buku fiksi dan non fiksi 

sesuai klasifikasi, 1 rak majalah, 1 tempat display koran dan tabloid, 

2 almari buku referensi, 1 almari katalog, 1 meja dan kursi putar 

petugas, 2 komputer, 2 printer petugas, 1 televisi d1 rak majalah, 1 

tempat display koran dan tabloid, 2 almari buku referensi, dan alat 

kebersihan. Ruang multimedia berbatasan dengan ruang baca siswa. 

Ruang tersebut terdapat 10 komputer + CPU, 10 kursi, dan rak 

kumpulan soal-soal tes dan UN yang sudah dibendel berdasarkan 

kelas dan tahun masing-masing.  

Tabel 4.2 DATA INVENTARIS BUKU PERPUSTAKAAN 

N0. Nama Barang Jumlah Kondisi 

1. Buku non fiksi 7738 Baik 

2. Buku fiksi 2581 Baik 

3. Buku referensi 434 Baik 

4. Majalah 1 Baik 

5. Surat Kabar 1 Baik 

6. Buku Pengunjung 1 Baik 
7. Buku Peminjam 1 Baik 

8. Buku Tamu 1 Baik 

9. Buku Induk Perpustakaan 1 Baik 

10. Buku Klarifikasi DDC 1 Baik 
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11. Buku Tajuk Subjek 1 Baik 

Sumber: Data SMP N 8 Semarang 

 Untuk buku PPKn yang terdiri dari buku pelajaran kelas VII 

sampai dengan kelas IX berjumlah 630 buku. Kemudian UUD 1945 

berukuran kecil berjumlah 40.  

b. Keadaan Siswa SMP Negeri 8 Semarang 

Berdasarkan data yang ada pada bagian kesiswaan SMP 

Negeri 8 Semarang pada Tahun 2014/2015, jumlah siswa selama 

periode tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.3  Data Siswa SMP Negeri 8 Semarang  

Tahun 

Ajaran 

Jml 

Pendaftar 

(Calon 

Siswa Baru) 

Kelas I Kelas II Kelas III 
Jumlah 

(Kls. I + II + III) 

Jml 

Siswa 

Jml  

Romb.B

elajar 

Jml 

Siswa 

Jml  

Romb. 

Belajar 

Jml 

Siswa 

Jml 

Romb. 

Belajar 

Jml 

Siswa 

Jml  

Romb

. 

Belaj

ar 

 
Th. 

2011/2012 

 

414 org 287 org 8 rbl 250 org 7 rbl 251 org 7 rbl 
788 

org 

22 

rbl 

 

Th. 

2012/2013 

 

313 org 251 org 7 rbl 287 org 8 rbl 250 org 7 rbl 
788  

org 

22 

rbl 

 

Th. 

2013/2014 

 

426 org 249 org 7 rbl 250 org 7 rbl 286 org 8 rbl 
785  

org 

22 

rbl 

 

Th. 

2014/2015 

 

346 org 288 org 8 rbl 251 org 7 rbl 250 org 7 rbl 
789  

org 

22 

rbl 

Sumber: Dokumentasi SMP N 8 Semarang 
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c. Keadaan Guru 

Guru di SMP Negeri 8 Semarang berjumlah 43 guru yang 

terdiri dari 41 guru PNS dan 3 orang guru kontrak. Sedangkan untuk 

tingkat pendidikannya cukup bervariasi yaitu, S2 ada 5 guru, S1 ada 

33 guru, dan D3 ada 2 guru, D2 berjumlah 2 guru, dan D1 berjumlah 

2 guru. Dalam penyelenggaraannya sekolah tersebut dibantu oleh 

tenaga pendukung yang berjumlah 16 orang dengan rincian yaitu: 

tenaga tata usaha sebanyak 11 orang, perpustakaan 1 orang, laboran 

IPA 1 orang, teknisi lab komputer 1 orang, penjaga sekolah 2 orang, 

dan penjaga keamanan 1 orang. Sekolah tersebut memiliki 2 guru 

PPKn. Daftar guru PPKn SMP Negeri 8 Semarang dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Nama Guru PPKn SMP Negeri 8 Semarang 

No Nama Pendidikan Status 

1. Dra. Yuni Edi Winarni S-1 PNS 

2. Dra. Lita Primayani S-1 PNS 

                Sumber: Data SMP Negeri 8 Semarang 2015 

Dalam penelitian ini nama guru yang bersangkutan adalah Dra. Yuni 

Edi Winarni/Bu Wien. Beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan  yang mengajar kelas VIII A-E dan 

Kelas IX A-G. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Kepala 

Kurikulum di SMP Negeri 8 Semarang. 
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B. Hasil Penelitian 

2. Penerapan Problem Based Learning Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Dan Sikap Demokratis Di Kelas VIII A SMP Negeri 8 

Semarang 

 

Pelaksanaan penelitian penerapan Problem Based Learning dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis di kelas 

VIII A SMP Negeri 8 Semarang dilaksanakan menjadi tiga tahap yaitu 

perencanaan Problem Based Learning, proses pembelajaran Problem 

Based Learning, dan penilaian Problem Based Learning.  Untuk lebih 

jelasnya akan dibahas sebagai berikut: 

a. Perencanaan Pembelajaran meningkatkan kemampun berpikir 

kritis dan sikap demokratis 

Rencana pembelajaran merupakan rencana kegiatan kelas 

yang dirancang oleh guru bidang studi yang berisi skenario tahap 

demi tahap apa yang dilakukan oleh guru kepada siswa dalam proses 

pembelajaran sehubungan dengan topik yang akan dipelajari. 

Perencanaan merupakan komponen paling utama dan memegang 

peranan sangat penting untuk dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan baik dan efektif, menciptakan kelas yang kondusif untuk 

kegiatan belajar mengajar agar dapat mendorong siswa untuk aktif 

dan mudah menguasai sejumlah materi yang termuat dalam 

kurikulum.  

Perencanaan pembelajaran Problem Based Learning 

meningkatkan kemampuan berpikir krittis dan sikap demokratis 
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dimulai pada tanggal 15 April 2015. Sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran peneliti berkoordinasi kemudian bertanya mengenai 

perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, dan Lembar kerja siswa, 

serta apa saja yang perlu dipersiapkan guru sebelum menerapkan 

model Problem Based Learning. Setelah itu peneliti mewawancarai 

guru tersebut terkait dengan proses pembelajaran nanti yang akan 

dilaksanakan. (RPP Terlampir, Lampiran 8)  

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 15 April 2015, Bu 

Wien selaku guru PPKn sebelum melaksanakan pembelajaran 

menyiapkan silabus dengan menggunakan silabus pusat dan sudah 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini ditandai 

dengan guru mengembangkan RPP dari Kompetensi Dasar tentang 

Fungsi Lembaga Negara-lembaga Negara dalam UUD 1945 yang 

akan disampaikan. Kompetensi Dasar tersebut dijabarkan melalui 

Indikator Pembelajaran pada KD 3.2 dan 3.3. Materi yang 

disampaikan yaitu tentang Lembaga-lembaga Negara dimana dalam 

RPP tersebut terdapat dalam pertemuan ketiga, dan keempat. Untuk 

pertemuan satu dan dua menyangkut tentang kedaulatan dan 

demokrasi.  

Di dalam RPP yang di buat oleh Bu Wien, untuk pertemuan 

kedua, kegiatan pembelajaran yang disampaikan dengan model PBL 

dengan memunculkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis yaitu  siswa dibentuk kelompok menjadi 8 sehingga untuk 
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satu kelompok terdiri dari empat sampai lima orang. Sesuai dengan 

ciri PBL bahwa dalam membentuk kelompok maksimal terdiri dari 

lima kelompok saja. Kemudian dalam kegiatan inti siswa membuat 

pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang telah disusun 

dicari sendiri jawaban-jawabanya dengan menggunakan sumber 

belajar seperti buku pelajaran PPKn, UUD 1945, dan UU No. 27 

tahun 2009. Kemudian untuk pertemuan keempat tentang sikap positif 

terhadap Sistem Pemerintahan di Indonesia. Di RPP ini siswa di 

bimbing guru untuk menyusun pertanyaan berkaitan dengan tugas, 

wewenang, pasal, dan sikap yang tepat apabila terdapat masalah yang 

berkaitan dengan masalah Pemerintahan di lingkungan masyarakat, 

bangsa, dan Negara. Hal demikian tercantum dalam RPP dan sesuai 

dengan model Pembelajaran PBL yang menekankan pada masalah 

yang kemudian dicari solusinya dengan mengaitkannya pada 

kehidupan nyata.  

Langkah-langkah yang dijelaskan dari RPP tersebut sesuai 

dengan pembelajaran PBL yaitu dengan mencari permasalahan yang 

berkaitan dengan sikap positif terhadap sistem Pemerintahan 

Indonesia, tugas, dan wewenang lembaga negara.  

      Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bu Wien 

(selaku guru mata pelajaran PPKn) pada tanggl 15 April 2015: 

“Dalam pembuatan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

pada model Problem Based Learning dengan model 

pembelajaran yang lainnya sebetulnya sama, tidak ada 

perbedaan jauh dengan model lainnya hanya saja dalam PBL ini 
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siswa lebih dibuat aktif dalam berpikirnya, dan menggali 

keterampilan berpikirnya untuk bisa melihat kehidupan diluar 

sana” 

     Bu Wien menjelaskan bahwa RPP untuk Model PBL sama 

dengan model pembelajaran lainnya, hanya pada penekanan 

keterampilan berpikir kritisnya dibuat agar siswa menjadi aktif yang 

ditekankan pada saat proses kegiatan intinya yaitu 5 M (Mengamati, 

Menanya, Mengumpulkan data, Mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan). Untuk pembentukan kemampuan berpikir kritis 

dan sikap demokratis tercipta pada saat kegiatan intinya dimana siswa 

tanya jawab dan berdiskusi.  

1) Merumuskan masalah 

Dalam RPP siswa dilatih berpikir kritis oleh guru dilihat 

dalam langkah siswa pada proses menanya yaitu siswa mencari 

dan menggali sendiri pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan diskusi dengan mengacu pada judul yang sudah 

ditentukan. Siswa merumuskan masalah yang mencakup tentang 

tugas dan wewenang lembaga-lembaga Negara, pasal-pasal yang 

mengatur tentang lembaga-lembaga Negara itu sendiri, kemudian 

hubungan-hubungan lembaga satu dengan yang lainnya, dan 

tentang sikap positif terhadap penyelenggaraan sistem 

pemerintahan di Indonesia. Rumusan tersebut siswa buat dalam 

lembar kerja siswa dimana siswa sudah dapat merumuskan 
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masalah dengan judul yang sudah ditentukan oleh guru (Lembar 

Kerja siswa terlampir, lampiran 9). 

2) Mampu bertanya dan menjawab pertanyaan  

Kegiatan ini terlihat pada proses mengomunikasikan, yaitu siswa 

menyampaikan pendapatnya dengan tanya jawab pada saat 

presentasi berlangsung terlihat bagaimana siswa aktif untuk 

bertanya dan menggali pengetahuan yang belum mereka ketahui. 

Selanjutnya dalam menggali keterampilan berpikir siswa untuk 

melihat kehidupan diluar sana terlihat pada pertemuan kedua 

materi tentang Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan 

Indonesia, siswa menjabarkan sikap positif yang bagaimana  

Indonesia saat ini yang dapat mereka lakukan sebagai pelajar 

melihat sistem pemerintah Negara saat ini.  

3) Memiliki pemikiran yang kritis dan logis dalam menganalisis 

argumen  

Kegiatan ini terlihat pada aktivitas siswa saat presentasi 

berlangsung yaitu pada kegiatan mengkomunikasikan, yaitu siswa 

berargumen atau menyampaikan pendapatnya sesuai dengan 

pemikiran siswa lain dalam hal ini yaitu logis. kemudian siswa 

kritis dalam hal ini yaitu siswa mempunyai keterampilan mencari 

sumber informasi yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan yang 

telah diberikan. Maksudnya siswa dapat mencari jawaban atau 

menjawab pertanyaan dengan informasi yang tepat. 
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4) Mencari informasi yang relevan  

Kegiatan ini yaitu mengumpulkan data dengan mencari 

informasi yang relevan sesuai dengan kenyataan dan fakta yang 

ada seperti yang tertera pada RPP yaitu menggunakan buku 

pelajaran PPKn, UU. No 20 tahun 2009, situs resmi dari web 

lembaga Negara, dan UUD 1945.  

5) Mampu menyimpulkan 

Dalam kegiatan ini terlihat pada kegitan penutup dimana 

siswa menyimpulkan hasil presentasi yang sudah dibacakan yang 

kemudian dikaitkan dengan jawaban-jawaban saat melakukan 

tanya jawab. Kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasikan 

sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia di berbagai 

lingkungan dengan mengambil kesimpulan sikap yang tepat 

terkait dengan masalah pemerintahan sehingga siswa dapat 

menggali keterampilan berpikirnya dengan mengaitkan kehidupan 

diluar. 

Kemudian untuk perencanaan pembelajaran Problem Based 

Learning meningkatkan sikap demokratis, terlihat juga pada RPP 

yaitu pada kegiatan 5 M tersebut diantaranya yaitu: 

1) Terbuka terhadap pendapat orang lain 

Kegiatan ini terlihat pada saat kegiatan diskusi yaitu kegiatan 

mengasosiasi, dimana siswa menerima setiap pendapat dan solusi 

yang disampaikan oleh temannya. 
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2) Menghargai pendapat orang lain 

Dalam RPP kegiatan ini terlihat pada saat siswa 

menyatakan pendapat, yaitu pada kegiatan mengomunikasikan. 

Siswa dalam hal ini tidak membeda-bedakan pendapat teman yang 

satu dengan yang lain. Kemudian kegiatan ini dilihat pada saat 

siswa mendengarkan pendapat siswa lain yang sedang 

berpendapat sampai selesai, tidak saling menyalahkan pendapat 

yang sedang disampaikan. 

3) Bekerjasama dalam kelompok 

Kegiatan ini terlihat di RPP pada saat kegiatan berdiskusi yaitu 

kegiatan mengasosiasi. Indikator tersebut dilihat saat siswa 

membagi-bagi tugas secara adil, kemudan bekerjasama dalam 

mencari solusi yang akan dibahas. 

4) Kebebasan berpendapat  

Dalam RPP kegiatan ini terlihat pada kegiatan mengomunikasikan 

yaitu pada saat presentasi dilakukan oleh siswa. Siswa yang 

sedang presentasi memberikan kebebasan terhadap siapa saja yang 

ingin bertanya, menerima semua pertanyaan yang terkait tentang 

materi yang sedang dibahas tanpa membatasi pertanyaan yang 

diajukan.  

b. Pelaksanaan Pembelajaran Model Problem Based Learning     

      Sebelum dilaksanakannya model Problem Based Learning, 

siswa kelas VIII A yang dahulu pernah peneliti ajar pada saat PPL, 
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sudah ada sebagian siswa yang mampu berpikir kritis dalam 

melakukan tanya jawab tentang perilaku terhadap nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan masyarakat, keluarga, sekolah, dan pergaulan, 

sehingga dalam pembelajaran tersebut siswa sudah tidak asing lagi 

dengan pembelajaran PBL.  

         Pelaksanaan pembelajaran Problem Based Learning dimulai 

pada tanggal 15-29 April 2015 dengan jumlah responden/siswa 

sebanyak 35 siswa. Materi yang diberikan adalah: “Lembaga-lembaga 

Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” yang dilaksanakan 

tiga kali pertemuan sebanyak 9 jam pelajaran. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran PPKn dalam 

menerapkan model Problem Based Learning, diperoleh informasi 

bahwa terdapat beberapa langkah dalam menerapkan model Problem 

Based Learning dalam meningkatkan berpikir kritis dan sikap 

demokratis. Langkah-langkah yang  diterapkan oleh guru PPKn untuk 

siswa yaitu memberi motivasi dan pertanyaan seputar materi yang 

akan disampaikan, pembagian kelompok diskusi, penyajian masalah 

yang akan didiskusikan dalam kelompok yang dibimbing oleh guru, 

kemudian hasil diskusi kelompok yang akan dipresentasikan di depan 

kelas, dan yang terakhir konfirmasi guru terhadap pertanyaan 

tersebut. Adapun lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut. 
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1) Langkah-langkah yang Diterapkan dalam Pelaksanaan Model 

Problem Based Learning 

    Pertemuan pertama (Rabu, 15 April 2015), proses 

pembelajaran dilaksanakan pada kelas VIII A. Diawali dengan 

kebiasaan Siswa SMP Negeri 8 Semarang sebelum memulai 

pelajaran pertama, mereka terlebih dahulu membaca doa Asmaul 

Husna. Kemudian salah satu siswa memimpin di depan untuk 

hormat bendera dan membaca visi sekolah. Setelah itu 

pembelajaran baru dimulai dengan menyanyikan sebuah lagu 

kebangsaan.   

a) Kegiatan Awal dengan Pemberian Motivasi dan Tujuan 

Pembelajaran 

   Guru menyampaikan apersepsi untuk membawa siswa 

masuk pada materi yang akan disampaikan yaitu guru  

menyampaikan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. Setelah itu guru memotivasi siswa 

dengan memancing siswa untuk masuk dalam materinya, agar 

mereka mempunyai gambaran tentang siapa saja Lembaga-

lembaga Negara di Indonesia dengan mengaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari mereka.  

    Pertama guru menanyakan tentang pengertian lembaga 

negara, salah satu siswa bernama Sekar (13 tahun) menjawab 

bahwa Lembaga Negara itu badan yang menjalankan Negara 
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dan siswa lain Wilujeng (13 tahun) juga menjawab bahwa 

Lembaga Negara itu alat kelengkapan Negara. Setelah itu guru 

menanyakan Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem 

Pemerintahan di Indonesia, siswa menjawab lembaga Negara 

di Indonesia dalam sistem pemerintahan antara lain: Majelis 

Permusyawaratan Perwakilan (MPR), Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, 

Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan 

Komisi Yudisial (KY). dan BPK.  

 Guru menyampaikan motivasi kepada siswa dengan 

menyontohkan salah satu lembaga Negara dalam sistem 

pemerintahan yaitu DPR. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Dra. Yuni Edi Winarni (Bu Wien) selaku guru PPKn, beliau 

mengatakan dalam motivasinya sebagai berikut: 

“Apabila kalian ingin menjadi orang besar, kalian harus giat 

belajar, dan aktif dalam kegiatan sekolah. Apabila kalian nanti 

menjadi salah satu bagian dari lembaga Negara di Indonesia, 

kalian harus bisa melihat nasib dan aspirasi dari rakyat yang 

sudah memilih kalian. Jangan hanya membuat rakyat 

menderita”.  

 

      Dalam motivasinya beliau mengajak siswa agar dalam 

kegiatan belajar mengajar bersemangat dan antusias terhadap 

materi yang akan dipelajari. Kemudian beliau mengajak siswa 

untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. 

    Selanjutnya, guru menyampaikan materi pengantar 

tentang Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan 



70 
 

 

Indonesia. Guru memancing siswa untuk berpikir mengenai 

peran Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan 

Indonesia dan mengarahkan siswa untuk mencari tahu 

Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan 

Indonesia itu apa saja dan mencari latar belakang mengenai 

permasalahan tersebut. 

b) Pembagian Kelompok Diskusi 

  Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok diskusi. 

Masing-masing kelompok terdiri dari empat sampai lima 

orang untuk mendiskusikan topik permasalahan yang telah 

dijelaskan. Untuk masing-masing anggota kelompok 

berkumpul menjadi satu dalam kelompoknya. Sebelum diskusi 

dimulai dalam pembagian kelompok tersebut siswa 

berkelompok menjadi satu dalam kelompoknya. Kemudian 

guru terlebih dahulu menjelaskan cara kerja dalam diskusi dan 

apa saja yang harus didiskusikan dalam kelompok tersebut. 

Salah satu siswa menjadi ketua kelompok dan lainnya sebagai 

anggota.  

   Kelompok pertama tentang Presidem diketuai oleh 

Shepta Alberto Aghil, dan anggotanya yaitu Diar Nur Hapsari, 

Faradila Apriliana, Tiara Nafisa Salsabil. Kelompok kedua 

tentang DPR diketuai oleh Ana Atika Luthfah, anggotanya 

Ananda Endah, Awliya Adhi, dan Denia Sekarsari. Kelompok 
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ketiga tentang MA diketuai oleh Galang Ramadhan Putra, 

anggotanya Hakiki Prihatin, Ringga Anggeriska N, dan 

Riandy Oktavian. Untuk kelompok keempat tentang BPK 

diketuai oleh Diaz Ayu Selfira, dan anggotanya adalah Muh. 

Farhan Luthfi, Rr. Nabila, dan Villa Rizqiyyatus. Kelompok 

lima tentang MK diketuai oleh Luthfi Nazhifah s, anggotanya 

Rahma Putri, Shopia Julianti, dan Surya Aditya.  

    Kemudian kelompok enam tentang MPR diketuai oleh 

Cantika Febiasari, dan anggotanya adalah Risma Nabila, 

Syafara Putri, Zulfatu Muna. Kelompok ketujuh dengan tema 

DPD diketuai oleh Rissa Aprilia, anggotanya yaitu Nabila 

Zhafara, dan Zalinda Afra Damayanti. Selanjutnya untuk 

kelompok 8 tentang KY diketuai oleh Fitria Maya, yang 

anggotanya yaitu Rizqi Meidiyanto, Sekar Ayu, dan wilujeng 

Sesa. Kelompok tersebut dibag sesuai dengan tempat duduk 

dengan menggunakan teknik hitungan. 

c) Kegiatan Menanya dengan Orientasi Rumusan Masalah 

        Selanjutnya guru memberikan topik permasalahan 

kepada masing-masing kelompok dengan tema yang berbeda. 

Topik tersebut yaitu tentang Lembaga-lembaga Negara dalam 

sistem Pemerintahan Indonesia seperti Presiden, DPR, MPR, 

DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Dalam langkah ini guru 

meminta siswa untuk membuat beberapa perumusan masalah 
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yang di dalamnya memuat sebuah pertanyaan yang belum 

mereka pahami. Di dalam permasalahan tersebut memuat 

tentang “tugas, wewenang, dan pasal-pasal yang terkait. 

Kemudian ditambahkan dengan sikap positif dalam 

penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terjadi di 

lingkungan sehari-hari seperti masyarakat dan Negara”.  

   Kemudian berdasarkan dokumentasi, masing-masing 

kelompok mencari pertanyaan dari topik tersebut dengan 

ditulis dalam lembar kerja siswa dan dikaitkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang di maksud yaitu 

seperti yang ditulis oleh kelompok dua tentang DPR, terkait 

dengan “Keanggotaan DPR, apa saja tugas dan wewenang dari 

DPR, kemudian bagaimana hubungan DPR dengan lembaga 

lainnya seperti DPD terkait dengan RUU, MK dan Presiden” 

(Lembar Kerja siswa terlampir, lampiran 9). Kemudian untuk 

pertanyaan tersebut masing-masing siswa memilih 

permasalahan agar satu siswa mendapatkan satu masalah yang 

kemudin akan didiskusikan bersama. Masalah yang siswa buat 

berupa pertanyaan yang mengacu pada tema yang diajukan.  
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d) Kegiatan Mengumpulkan Data   

  

    Siswa dengan bimbingan guru mampu mencari sendiri 

jawaban dari permasalahan yang mereka buat sendiri melalui 

proses diskusi dan mencari sumber-sumber yang dapat 

dijadikan untuk pembahasan dari permasalahan tersebut. 

Sumber tersebut dapat dicari siswa baik dari buku pelajaran, 

UUD 1945, Undang-undang yang terkait dengan lembaga 

Negara  seperti Undang- undang Nomor 27 tahun 2009 

tentang Lembaga Negara RI maupun dari internet atau situs 

resmi tentang lembaga Negara RI. Siswa dalam hal ini 

mencari dari berbagai sumber tersebut untuk dijadikan acuan 

dalam proses belajar. Siswa diberi kesempatan untuk 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 15 April 2015 

Gambar. 4.2. Guru menjelaskan masalah yang akan 

didiskusikan untuk siswa 
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berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Dalam diskusi 

tersebut terjadi kerja sama dalam kelompok yaitu dengan 

membagi tugas dari masing-masing kelompok. Guru 

menyampaikan bahwa masing-masing siswa harus mempunyai 

pendapatnya masing-masing. Pembagian tugas tersebut agar 

semuaya memahami materi yang sedang dipelajari.  

        Seperti yang dikatakan Ilham Salman A siswa kelas 

VIII A pada tanggal 29 April 2015. Mengatakan: “Saat 

mencari jawaban atau solusi kami mendiskusikan dahulu, 

terus di cari dibuku pelajaran, UUD 1945 kemudian d internet 

tetapi sumbernya terpercaya atau  sumber lain juga”.  

       Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa siswa pada 

saat mencari jawaban selalu menggunakan buku pelajaran 

PPKn kelas VIII, internet yang sumbernya terpercaya, dan ada 

juga yang sampai bertanya kepada orang tuanya sebagaimana 

wawancara dengan Camelia Syadnaz pada tanggal 29 April 

2015 yang mengatakan: “Saya kalau mencari jawaban itu 

biasanya di buku, kemudian di catatan kelas VII dan biasanya 

juga tanya dengan orang tua”.  

       Pada saat berdiskusi peneliti mengamati bagaimana cara 

mereka bekerja dalam kelompok, apakah sudah termasuk 

dalam kriteria berpikir kritis dan sikap demokratis. Menurut 

wawancara diatas antara Adhi Prasojo dan Camelia 
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mempunyai cara mencari informasi yang berbeda. Dalam 

mencari sumber informasi Adhi juga menggunakan media 

cetak seperti koran untuk menambah informasi yang 

didapatnya. Sedangkan siswa lainnya dapat encri dengan 

menggunakan buku ajar, UUD 1945, dan situs resmi tentang 

Lembaga Negara 

e) Kegiatan Mengasosiasi dengan Penyajian Hasil Diskusi     

     Berdasarkan hasil pengamatan, mereka dapat 

merumuskan sebuah masalah yang mereka kembangkan 

menjadi beberapa permasalahan, dilihat dari pertanyaan-

pertanyaan yang mereka buat yang kemudian dicari solusi atau 

jawaban dari pertanyaan tersebut. Permasalahan yang siswa 

buat dalam lembar kerja siswa contohnya pada rumusan 

masalah yang dibuat oleh kelompok satu yaitu seperti 

“Hubungan lembaga Negara seperti Presiden dengan lembaga 

lainnya seperti apa, kemudian pasal-pasal yang mengatur, 

permasalahan kedua tentang tugas dan wewenang Presiden 

sebagai kepala Negara dan sebaga Kepala Pemerintahan, 

untuk permasalahan ketiga tentang Bagaimana sikap positif 

terhadap kebijakan yang dibuat oleh Presiden, dan kebijakan 

Presiden yang menyangkut kepentingan rakyat seperti apa”. 

Dalam lembar kerja siswa tersebut siswa menuliskan  

pendapat dari masing-masing siswa. Di dalam kelompok 
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mereka saling pendapat, mencari jawaban dan ada salah satu 

yang menampung pendapat dari masing-masing pendapat 

tersebut untuk dijadikan kesimpulan yang menurut mereka 

tepat. Dalam kelompok siswa dapat berkoordinasi dengan 

baik, membagi tugasnya masing-masing dengan adil. 

 

 

      

    Setelah itu siswa bekerja sama dengan membagi tugas 

dalam memecahkan masalah atau pertanyaan yang telah 

mereka buat untuk dijadikan sebuah solusi dan dipresentasikan 

di depan kelas. Guru memberi kesempatan kepada  siswa 

untuk bertanya apabila siswa belum paham dalam berdiskusi.  

    Kemudian pada saat diskusi, waktu telah selesai. Untuk 

itu, di akhir pelajaran, guru menutup pelajaran dan memberi 

tugas untuk mengerjakan hasil diskusi di rumah dan mencari 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 15 April 2015 

Gambar. 4.3. Siswa saat melaksanakan diskusi 

kelompok 
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sumber data yang lebih banyak lagi seperti koran, berita, dan 

lain-lain. 

f) Kegiatan Mengkomunikasikan dengan Presentasi Hasil 

Diskusi 

        Pertemuan kedua (Rabu, 22 April 2015), guru 

membuka pelajaran seperti biasanya dengan membaca doa dan 

menyanyikan lagu nasional. Kemudian menanyakan tentang 

tugas pertemuan sebelumnya, apakah sudah selesai atau belum 

dan memberi kesempatan mereka untuk bertanya hal-hal yang 

belum paham.  

     Guru memberi kesempatan bagi siswa untuk 

menyelesaikan hasil diskusi tentang Lembaga-lembaga Negara 

dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk di presentasikan 

didepan kelas.  Setelah diskusi selesai, perwakilan kelompok 

membacakan hasil presentasinya di depan kelas dan 

ditanggapi oleh teman-temannya.  Pada saat presentasi 

berlangsung, siswa mendeskripsikan tugas, dan wewenang 

Lembaga Negara sampai detail sekali. Siswa merinci dari 

pasal-pasal yang terkait sampai dengan hubungan lembaga 

satu dengan lembaga lain. 
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     Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jawab dan 

saling menanggapi. Saat menanggapi, siswa diberi kesempatan 

untuk bertanya jawab sampai mereka benar-benar menemukan 

jawaban yang menurut mereka benar.  

   Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti pada 

presentasi pertama tentang Presiden. “Apabila RUU yang 

diajukan oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden itu 

bagaimana apakah tetap sah?” pertanyaan tersebut diajukan 

oleh Ana Atika (13 tahun), kemudian pertanyaan yang 

diajukan oleh Rahma Aulia (13 tahun) terkait dengan “Apabila 

presiden berhenti siapa yang menggantikan dan pasalnya apa 

saja?”, kemudian pertanyaan tentang kebijakan yang 

menyangkut kepentingan rakyat, seperti “apa saja yang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 22 April 2015 

Gambar 4.3. Siswa saat Presentasi 
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Presiden lakukan untuk kesejahteraan rakyat”, Pertanyaan 

tersebut di ajukan oleh Sekar (13 tahun)”.  

    Berdasarkan pertanyaan tersebut adapun jawaban yang 

disampaikan oleh beberapa siswa yaitu seperti pertanyaan 

pertama yang dijawab oleh Shepta Alberto  

“Apabila RUU yang diajukan oleh DPR kemudian 

tidak di sahkan oleh Presiden maka RUU tersebut tetap 

sah, sesuai dengan pasal 20 ayat (5) bahwa Dalam hal 

RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak 

disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari 

semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut tetap 

sah menjadi UU yang wajib di undangkan. Berarti 

RUU tersebut telah sah karena sebelumnya presiden 

setuju tetapi hanya belum di sahkan saja”.  

Jawaban kedua diajukan oleh Faradilla yaitu 

“Apabila Presiden berhenti yang menggantikannya 

adalah wakil Presiden, dan pasal yang mengatur pasal 8 

yang berbunyi “apabila presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan atau tidak dapat melakukan  

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan 

oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. 

Untuk jawaban ketiga telah dijawab oleh Faradilla 

“Presiden dalam membuat kebijakan yang dapat 

mensejahterakan rakyat yaitu dengan adanya program-

program bantuan pemerintah tentang BLSM, RASKIN, 

dan pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin”. 

   Berdasarkan pengamatan pada presentasi kedua dengan 

materi DPR, pertanyaan yang diajukan yaitu tentang 

“Bagaimana tugas DPR yang menyangkut kepentingan 

rakyat?” (Ilham Salman, 13 tahun), “apa saja hak-hak yang di 

miliki DPR selain di pasal 20 A ayat 2” (Wilujeng Sesa, 13 

tahun), kemudian pertanyaan tentang “Bagaimana sikap yang 
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tepat melihat anggota DPR tersandung masalah korupsi” 

(Rahma Aulia, 13 tahun). Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

adapun jawabannya sebagai berikut: Jawaban pertama dijawab 

oleh Awliya Adhi bahwa “tugas DPR yang menyangkut 

kepentingan rakyat adalah menampung aspirasi rakyat dan 

membuat UU bersama Presiden yang tidak merugikan rakyat”. 

Jawaban kedua dijawab oleh Ana Atika bahwa “hak 

DPR selain Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak 

Menyatakan Pendapat. DPR juga memiliki Hak Budget 

yaitu Hak Untuk Menetapkan Anggaran, Hak 

Mengajukan Pertanyaan, Hak Menyampaikan Usul dan 

Pendapat, dan juga Hak Imunitas yang tertuang pada 

pasal 20 A ayat (3)”. 

Jawaban ketiga dijawab oleh Denia Sekarsari “sikap 

yang tepat apabila ada salah satu DPR tersandung 

masalah korupsi adalah didalam kehidupan sehari-hari 

menanamkan sikap jujur kepada orang lain, jujur 

apabila mengerjakan soal ulangan seperti tidak 

menyontek, kemudian tanggung jawab atas tugas yang 

dimiliki, dan amanah”. 

   Untuk presentasi ketiga dengan tema MA yang 

ditanyakan yaitu “bagaimana hubungan MA dengan 

Presiden?” (M. Fathur, 13 tahun), “pada pasal 24 dijelaskan 

wewenang MA menguji peraturan perundang-undangan di 

bawah UU yang di maksud peraturan perundang-undangan di 

bawah UU itu apa saja?” (Luthfi Nazhifah, 13 tahun), 

kemudian “apa perbedaan MA dengan MK?”. Pertanyaan 

tersebut dijawab oleh kelompok ketiga yang pertama dijawab 

oleh Ringga Anggeriska yaitu  
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“Hubungan antara MA dengan Presiden adalah 

Presiden dengan memperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung memberi grasi dan rehabilitasi pasal 

14 ayat (1), Presiden bersama dengan MA dan DPR 

mengajukan calon Hakim Konstitusi masing-masing 3 

orang dan menetapkannya”. 

 

        Untuk pertanyaan kedua dijawab oleh Galang 

Ramadhan bahwa “peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang adalah Undang-undang, PerPres, PP, dan 

Perda”. Jawaban yang telah disampaikan sebenarnya salah 

kemudian guru meluruskan jawaban tersebut pada saat 

kegiatan penutup yaitu konfirmasi terhadap jawaban yang 

disampaikan. Adapun jawaban yang benar adalah 

“UU/PERPU, PP, PERPRES, PERDA Provinsi, dan PERDA 

Kabupaten/Kota.  

       Kemudian pertanyaan ketiga pada presentasi ketiga 

yaitu tentang perbedaan MA dan MK tidak ada yang dapat 

menjawab, kemudian dilemparkan kepada kelompok lain yang 

ingin menjawab, kemudian jawaban tersebut dijawab oleh 

Sekar siswa yang memang aktif dalam kegiatan diskusi 

tersebut. Dia menjawab bahwa perbedaan MA dan MK yaitu 

terletak pada kedudukan MA berada diperadilan sedangkan 

MK yang mengurusi tentang Konstitusi Negara seperti UUD. 

   Presentasi keempat dan kelima yaitu membahas tentang 

BPK dan MK, Siswa yang mengajukan pertanyaan pada 

presentasi hanya mengajukan masing-masing satu pertanyaan. 
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Pertanyaannya menyangkut tentang “Tugas dari BPK yaitu 

sebagai badan pemeriksa keuangan Negara. Sebenarnya siapa 

yang mengawasi tugas BPK?” (Faradilla, 13 tahun) dan MK 

yaitu menyanyakan tentang “Apasaja pasal yang menyangkut 

tentang tugas dan wewenang MK?” (M. Farhan).  

    Pertanyaan tentang BPK tersebut dijawab oleh Muh. 

Farhan bahwa “badan yang mengawasi BPK adalah DPR”, 

tetapi jawaban tersebut belum tepat dan diluruskan oleh guru 

bahwa yang mengawasi kerja BPK tidak hanya DPR tetapi 

juga DPD dan DPRD selaku badan yang diawasi, jadi dalam 

hal ini antara BPK dengan lembaga lainnya saling mengawasi. 

Kemudian pertanyaan tentang MK dijawab oleh Rahma Putri 

yaitu”  

 Pasal yang menyangkut tugas MK seperti pasal 24 

C ayat (1) berbunyi MK bewenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan 

lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undng-Undang Dasar, memutuskan pembubaran 

Parpol, dan memutuskan perselisihan tentang hasil 

Pemilu dan 24 C ayat (2) berbunyi Mk wajib 

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil 

Presiden menurut UUD. 

 

   Setelah itu lima belas menit sebelum pembelajaran 

berakhir Guru menyampaikan konfirmasi dari jawaban yang 

telah disampaikan siswa. Kemudian guru menyampaikan 
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bahwa untuk pertemuan minggu depan melanjutkan 

presentasi.  

 

 

    Pertemuan ketiga (29 April 2015) guru membuka 

pembelajaran seperti biasanya dan dilanjutkan dengan 

menyanyikan lagu Nasional untuk memotivasi siswa dalam 

pembelajaran. Kemudian guru melanjutkan kembali presentasi 

yang minggu kemarin yang telah terpotong oleh bel pelajaran. 

Presentasi berjalan seperti pertemuan yang lalu. Tetapi untuk 

pertemuan ini siswa yang bertanya tidak seperti pada 

pertemuan kedua. Karena bahasannya yang menyangkut 

tentang MPR, DPD, dan KY.  

     Pertanyaan yang siswa ajukan yaitu tentang 

“bagaimana hubungan antara MPR dengan DPR, dan MK 

dalam usulan pemberhentian Presiden dan/wakil presiden?” 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 29 April 2015 

Gambar 4.4. Siswa Saat Bertanya 
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(Denia Sekarsari, 13 tahun). Kemudian “bagaimana 

kedudukan DPD yang diatur dalam Undang-undang?” 

(Ananda Endah, 13 tahun), “apa saja tugas anggota DPD?” 

(Diaz ayu,13 tahun), dan “siapa yang mengangkat dan 

memberhentikan KY” (Ana Atika, 13 tahun). Pertanyaan 

tentang MPR dijawab oleh Cantika Febiasari 

Hubungan MPR, DPR, dan MK dalam usulan 

pemberhentian Presiden adalah tentang pelanggaran 

pidana yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 

7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan 

permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; 

dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden.” 

Pertanyaan tentang DPD dijawab oleh Nabila tentang 

tugas anggota DPD yang sudah tertera pada presentasi yang 

disampaikan yaitu  

“Mengajukan keputusan mengenai rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, dan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah”.  

 

Kemudian pertanyaan terakhir yaitu tentang KY dijawab oleh 

Sekar Ayu yaituyang mengangkat dan memberhentikan KY 
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adalah Presiden dengan persetujuan DPR yang ada pada pasal 

24 B ayat (3). 

   Setelah presentasi kelompok selesai, guru meluruskan 

jawaban siswa yang kurang tepat dan menambah hal-hal yang 

belum lengkap atau belum tersampaikan pada diskusi kelas 

tersebut. Guru juga memberi kesempatan bagi siswa untuk 

bertanya tentang sub bab yang belum jelas. Kemudian 

pembelajaran diakhiri dengan melakukan refleksi yaitu dengan 

melakukan Tanya jawab tentang hal yang sudah di pelajari 

agar siswa lebih paham dengan materi yang sudah 

disampaikan.  

3) Pelaksanaan Problem Based Learning Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis 

      Pelaksanaan model Problem Based Learning dalam 

penelitian tersebut melatih pola pikir siswa untuk berpikir kritis. 

Berpikir kritis siswa muncul pada saat siswa bertanya jawab. 

Untuk lebih jelasnya adapun unsur-unsur kemampuan berpikir 

kritis yang terdapat dalam penerapan Problem Based Learning 

antara lain sebagai berikut. 

a) Merumuskan masalah  

        Beberapa kelompok siswa kelas VIII A dalam 

merumuskan masalah masih terlihat bingung. Siswa masih di 

bimbing oleh guru PPKn untuk dapat membuat beberapa 
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pertanyaan yang menjadi masalah yang nantinya akan di 

diskusikan dalam kelompok.  

   Contohnya pada pertanyaan yang dibuat oleh salah satu 

kelompok yaitu tentang RUU (Rancangan Undang-Undang). 

“Apabila RUU yang diajukan oleh DPR tidak disahkan oleh 

Presiden itu bagaimana apakah tetap sah”.  Untuk pertanyaan 

tersebut telah dijawab sebagai berikut:  

“Apabila RUU yang diajukan oleh DPR kemudian tidak 

di sahkan oleh Presiden maka RUU tersebut tetap sah, 

sesuai dengan pasal 20 ayat (5) bahwa Dalam hal RUU 

yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh 

presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU 

tersebut disetujui, RUU tersebut tetap sah menjadi UU 

yang wajib di undangkan. Berarti RUU tersebut telah sah 

karena sebelumnya presiden setuju tetapi hanya belum di 

sahkan saja”.  

 

Pemaparan diatas menunujukkan bahwa siswa dalam hal ini 

masih terlihat bingung karena mereka tidak bisa membedakan 

siapa yang mengesahkan UU dan siapa yang mengajukan.  

Kemudian guru membimbing siswa dengan melihat pertanyaan 

siswa dan dikaitkan dengan UUD 1945. 

b) Mampu bertanya dan menjawab pertanyaan. 

   Berdasarkan hasil pengamatan di kelas pada tanggal 22 

April 2015, pembelajaran yang dilaksanakan siswa kelas VIII 

A pada saat berlangsungnya presentasi, ada beberapa kelompok  

yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

kelompok lain. Pertanyaan yang diajukan yaitu terkait dengan 
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presentasi yang telah disampaikan tentang “Tugas, wewenang, 

Pasal, dan Sikap positif terhadap Sistem Pemerintahan 

Indonesia”  

 

Sumber : Dokumen Pribadi, 29 April 2015 

Gambar 4.5. Siswa Sedang Menjawab Pertanyaan 

 

Tabel 4.5 Klasifikasi Pertanyaan Siswa 

No Pertanyaan Standar No Pertanyaan Kritis 

1.  Apabila presiden berhenti 

siapa yang menggantikan 

dan pasalnya apa saja? 

1 Apa saja yang Presiden 

lakukan untuk kesejahteraan 

rakyat? 

2 Apa saja hak-hak yang di 

miliki DPR selain di pasal 

20 A ayat 2? 

2 Tugas DPR yang 

menyangkut kepentingan 

rakyat? 

3 Pada pasal 24 dijelaskan 

wewenang MA menguji 

peraturan perundang-

undangan di bawah UU, 

yang di maksud peraturan 

perundang-undangan di 

bawah UU itu apa saja? 

3 Perbedaan antara MA dan 

MK itu terletak 

dimana?Apakah lembaga 

tersebut mempunyai tugas 

dan wewenang yang sama? 

4 Bagaimana hubungan MA 

dengan Presiden? 

4 Bagaimana sikap yang tepat 

melihat anggota DPR 
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tersandung masalah korupsi? 

5 Pasal yang menyangkut 

tentang  tugas MK apa 

saja? 

5 Apabila tidak disahkan RUU 

oleh Presiden, apakah RUU 

tersebut sah? 

6 Bagaimana hubungan 

antara MPR dengan DPR, 

dan MK dalam usulan 

pemberhentian Presiden 

dan/wakil presiden? 

6 Tugas dari BPK yaitu 

sebagai badan pemeriksa 

keuangan Negara. 

Sebenarnya siapa yang 

mengawasi tugas BPK? 

7 Siapa yang mengangkat 

dan memberhentikan KY? 

7 kedudukan DPD yang diatur 

dalam Undang-undang itu 

seperti apa? 

8 Bagaimana tugas dari 

anggota DPD? 

  

   

Berdasarkan klasifikasi pertanyaan yang diajukan oleh 

siswa kelas VIII A, dapat diketahui untuk mengajukan 

pertanyaan yang bersifat mendasar/ biasa siswa mampu 

mengajukan delapan butir pertanyaan. Sedangkan pertanyaan 

yang bersifat kritis siswa mengajukan tujuh butir pertanyaan. 

Siswa yang menjawab pertanyaan tersebut  dibantu dengan 

membaca buku pelajaran PPKn kelas VIII dan UUD 1945 

sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

Contohnya untuk pertanyaan ketiga tentang DPR, yaitu Apa 

saja hak-hak yang di miliki DPR selain di pasal 20 A ayat 2 

diajukan oleh Wilujeng Sesa (13 tahun). Kemudian dijawab 

oleh Ana Atika bahwa hak DPR selain Hak Interpelasi, Hak 

Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. DPR juga memiliki 

Hak Budget yaitu Hak Untuk Menetapkan Anggaran, Hak 
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Mengajukan Pertanyaan, Hak Menyampaikan Usul dan 

Pendapat, dan juga Hak Imunitas yang tertuang pada pasal 20 

A ayat (3).  

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa siswa Kelas 

VIII A dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

temannya meskipun dibantu dengan menggunakan UUD 1945 

sebagai acuan menjawab.  

c) Mempunyai Pemikiran yang Logis dan Kritis dalam 

Menganalisis Argumen. 

Melalui pengamatan dikelas pada tanggal 22 dan 29 

April 2015, beberapa siswa sudah mampu mempunyai 

pemikiran yang kritis dan logis. Kritis dalam hal ini yaitu 

siswa mempunyai keterampilan mencari sumber informasi 

yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. 

Maksudnya siswa dapat mencari jawaban atau menjawab 

pertanyaan dengan informasi yang tepat. Memiliki 

keterampilan menimbang fakta pada informasi yang 

diberikan. Logis dalam hal ini siswa yang telah menjawab 

pertanyaan memiliki pemikiran yang sesuai dengan 

pemikiran siswa lainnya. Dilihat dari pertanyaan dan jawaban 

yang disampaikan oleh siswa. Seperti pertanyaan tentang 

Kebijakan Presiden yang diajukan oleh Sekar. Argumen yang 

disampaikan yaitu seperti Presiden dalam membuat kebijakan 
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yang dapat mensejahterakan rakyat yaitu dengan adanya 

program-program bantuan pemerintah tentang BLSM, 

RASKIN, dan pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin. 

Jawaban tersebut sudah cukup logis dan fakta. Sehingga 

siswa yang memberi pertanyaan tersebut langsung 

menerimanya. Tetapi ada salah satu siswa yang menanggapi 

terhadap jawaban tersebut yaitu “ bahwa Presiden dalam 

memberikan pelayanan gratis masih ditemukan tidak merata, 

dan itu bagaimana”.  

Argumen tersebut ditanggapi oleh Ilham Salman (13 

tahun) cukup kritis karena menganggap bahwa jawaban yang 

telah di sampaikan belum sempurna bagi dirinya sehingga 

muncul pertanyaan baru dengan jawaban yang diharapkan.  

Sebagaimana hasil wawancara oleh Rahma dan Fadilla pada 

tanggal 29 April 2015 bahwa: 

“Saat bertanya kemudian pertanyaan kami dijawab oleh 

kelompok yang maju, biasanya kami terima apabila 

pertanyaannya kami anggap benar. Tetapi terkadang 

kami juga ngeyel dengan jawaban yang diajukan 

soalnya kadang jawabannya itu aneh tidak sesuai”. 

 

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa siswa tersebut 

memiliki pemikiran yang tidak hanya menangkap secara 

langsung jawaban yang telah diterimanya tetapi mengolah 

dan mengevaluasi pendapat yang relevan. 
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d) Mencari informasi yang relevan. 

Siswa kelas VIII A, dalam mencari informasi atau 

sumber yang dijadikan acuan dalam pembelajaran, 

menggunakan informasi yang relevan. Seperti menggunakan 

buku pelajaran PPKn kelas VIII dan UUD 1945 yang telah di 

amandemen, ada juga bahan tayang tentang Lembaga-lembaga 

Negara yang disampaikan oleh guru. Kemudian mereka juga 

menggunakan koran dan berita yang kadang menjadi acuan 

mereka. 

Seperti yang dikatakan oleh Adhi Prasojo salah satu 

siswa kelas VIII A bahwa: “kalau saya mencari data itu 

biasanya dari buku, internet, dan koran. Koran juga apabila 

diskusinya dilanjutkan di rumah”. 

 

 

 

Tetapi lain halnya wawancara dengan Wilujeng pada 

tanggal 23 April 2015: “Saya biasanya mencari informasi 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 29 April 2015 

Gambar 4.6. Peneliti mewawancarai beberapa 

siswa 
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hanya dari buku dan internet saja”. Dilihat juga pada saat 

berdiskusi kebanyakan siswa mencari informasi berdasarkan 

pada buku pelajaran PPKn kelas VIII, UUD 1945 dan internet 

mengenai situs resmi tentang lembaga negara.  

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mencari informasi antara Adhi Prasojo dan Wilujeng Sesa 

berbeda. Terlihat bahwa hanya beberapa siswa yang dapat 

mencari informasi tambahan lebih untuk membahas masalah 

yang telah dibuat, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa 

terlihat pada siswa yang cenderung mencari berbagai 

informasi dan sumber untuk satu permasalahan. Sedangkan 

siswa yang hanya cenderung mencari dari satu sumber saja 

terbilang belum dapat berpikir kritis.  

e) Menyimpulkan Hasil Presentasi.  

       Siswa kelas VIII A dalam menyimpulkan hasil 

presentasi, yaitu dengan menyimpulkan hasil presentasi 

mereka dengan simpulan dari jawaban yang diberikan. Seperti 

“DPR  merupakan lembaga Negara memegang kekuasaan 

legislatif. DPR di pilih melalui pemilihan umum. Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) adalah wakil rakyat yang 

menyampaikan aspirasi rakyat. Untuk itu, DPR harus 

mengadakan kunjungan ke masyarakat untuk mendengarkan 

usul dan saran masyarakat. Salah satu tugas DPR yaitu 
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membuat Rancangan Undang-undang bersama Presiden. Hak-

hak yang dimiliki DPR yaitu Hak Budget, Hak Interpelasi Dan 

Hak Angket”.  

        Kemudian pada saat diskusi siswa dapat menyimpulkan 

pendapat yang diberikan dari masing-masing siswa dengan 

menggabungkannya dan di pilih mana yang benar-benar 

jawaban atau solusi yang tepat. 

      Sebagaimana hasil wawancara dengan Camelia 

Syadnaz pada tanggal 29 April 2015 bahwa: “Kami saat 

presentasi berlangsung di ajak untuk menanggapi dan 

merespon pertanyaan yang disampaikan oleh teman”.   

Hal ini memang menunjukkan bahwa berpikir kritis siswa 

terlihat pada diskusi dan presentasi berlangsung. 

4) Pelaksanaan Model Problem Based Learning Meningkatkan 

Sikap Demokratis 

 

Sikap demokratis tercipta pada saat kegiatan pembelajaran 

PBL berlangsung. Unsur-Unsur sikap demokratis yang terdapat 

dalam model Problem Based Learning untuk pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan antara lain:  

a) Terbuka terhadap Pendapat Orang Lain 

   Terbuka terhadap pendapat orang lain berarti menerima 

pendapat orang lain dan semua siswa diberi kesempatan oleh 

guru untuk berpendapat tanpa membeda-bedakan. Dilihat dari 

cara siswa menerima semua pendapat yang disampaikan oleh 
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teman tanpa menyalahkan. Terbuka terhadap pendapat orang 

lain terlihat pada saat kegiatan diskusi dan presentasi. Siswa 

yang berpendapat dan memberikan solusi terhadap masalah 

yang disajikan kepada kelompok diberi kebebasan dan siswa 

lain dapat menerima pendapat yang disampaikan dengan 

dituliskan terlebih dahulu dalam kertas kemudian nanti akan 

disimpulkan menjadi solusi yang tepat. Tidak egois terhadap 

pendapatnya sendiri.  Guru menerima setiap apapun pendapat 

yang diajukan oleh siswanya tanpa membedakan status dan 

kepintaran siswanya. 

b) Menghargai Pendapat orang lain  

  Siswa kelas VIII A dalam menghargai pendapat orang lain 

sudah terlihat pada saat berdiskusi dan presentasi didepan. 

Apabila ada siswa yang mengeluarkan pendapatnya, maka siswa 

lain akan mendengarkan sampai selesai, kemudian apabila 

pendapat siswa satu dengan siswa lain berbeda maka yang akan 

dilakukan yaitu tidak menyalahkan pendapat teman tetapi 

menampung pendapat tersebut dengan mencatat siapa saja yang 

berpendapat dan kemudian di tarik sebuah kesimpulan yang tepat.    

 Sebagaimana wawancara dengan Rahma dan Faradilla pada 

tanggal 29 april 2015. Mereka mengatakan bahwa: “Sikap 

menghargai pendapat orang lain yaitu Apabila ada salah satu 

teman kita yang berbeda pendapat, kita didiskusikan dahulu secara 
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bersama lalu pendapat kita yang berbeda di gabungkan menjadi 

satu”. 

 Sikap menghargai yang terjalin dalam kelompok 

memunculkan sikap adil sesama individu. Rahma dan Fadilla 

mengungkapkan bahwa jangan takut untuk berpendapat dan 

jangan takut untuk salah menyatakan pendapat karena perbedaan 

pendapat akan memunculkan sikap untuk menghargai sesama 

teman. Mereka menghargai pendapat temannya untuk dapat 

didiskusikan kembali dan menggabungkannya menjadi sebuah 

kesimpulan yang benar-benar tepat.  

c) Bekerja Sama dalam Kelompok untuk Menghasilkan Sebuah 

Keputusan.  

Sikap siswa bekerja sama dalam kelompok telah muncul. 

Dilihat dari cara mereka membagi tugas kelompok agar semua 

kebagian dan tidak ada yang hanya ikut-ikutan aja. Untuk hal ini 

masih ada juga kelompok yang hanya beberapa saja yang 

mengerjakan. Misalkan siswa membagi tugas untuk masalah yang 

didiskusikan ada 5 masalah dan masing-masing siswa seharusnya 

dapat mengerjakan satu masalah, akan tetapi karena ada siswa 

yang masih belum mengerti tentang masalah tersebut akhirnya 

diberikan kepada siswa yang sudah paham pada masalah tersebut. 

Kerja sama siswa juga terlihat pada saat menjawab 

pertanyaan saat presentasi. Kelompok yang diberikan pertanyaan 
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akan membahas terlebih dahulu dalam kelompok, lalu salah satu 

siswa menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Sebagaimana 

wawancara dengan Wilujeng salah satu siswa kelas VIII A pada 

tanggal 23 April 2015 mengatakan bahwa: “Selama diskusi 

berlangsung kami melakukan kerja sama dan membagi tugas 

kami, nanti ada yang mencatat. Kemudian selesai kami berdiskusi, 

di cari jawaban yang menurut kelompok tepat untuk dijadikan 

bahasan” 

   Dalam wawancara tersebut memang terlihat bahwa siswa 

kelas VIII A dalam menerapkan model Problem Based Learning 

untuk kerja sama yang dilakukan oleh kelompok terlihat dengan 

membagi tugas. Siswa juga melakukan kerjasama diluar jam 

pelajaran sekolah untuk mengaitkan masalah dengan kehidupan 

diluar yang nyata dan lebih fakta. Misalkan pada saat mencari 

permasalahan tentang sikap penyelenggara sistem pemerintahan di 

lingkungan masyarakat dan Negara. 

d) Kebebasan Berpendapat 

       Bebas berpendapat dan menghormati kebebasan merupakan 

hal mutlak yang perlu dimiliki oleh setiap siswa ketika siswa 

mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat dalam 

pembelajaran. Salah satu ciri dari demokrasi adalah keberanian 

siswa dalam menyampaikan pendapat serta mampu menghormati 

kebebasan, namun kebebasan sesuai dengan aturan. Ketika siswa 
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didalam kelas sudah diajari menyampaikan pendapat maka 

harapannya siswa mampu menerapkan kebebasan berpendapat 

baik didalam lingkungan maupun di luar ligkungan. 

Selama proses belajar mengajar dapat dilihat bahwa siswa 

diberi kebebasan dalam berpendapat. Dalam model Problem 

Based Learning biasanya terdapat Tanya jawab antar siswa, 

seperti bertanya jawab untuk pertanyaan yang memang belum 

terlalu jelas. Guru PPKn disini sifatnya menengahi keadaan 

tersebut Apabila ada peserta didik yang bertanya atau 

mengeluarkan pendapat selalu diberi kesempatan apapun 

pertanyaannya, tetapi masih dalam lingkup materi yang sedang 

dibahas. Seperti pertanyaan yang sudah dijelaskan pada point 

bertanya dan menjawab dalam kemampuan berpikir kritis. 

Pertanyaan yang siswa lakukan yaitu tentang kebijakan yang 

dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat yang ditanyakan 

oleh Sekar, dan sikap positif terhadap permasalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari.  

  Siswa selalu menghargai setiap pendapat temannya. 

Dengan adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat maka 

siswa dapat lebih berinisiatif dalam menghadapi suatu 

permasalahan. Siswa tidak pernah menyalahkan pendapat yang 

disampaikan oleh temannya. Guru tidak pernah menyalahkan 
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pendapat yang disampaikan oleh siswanya tetapi guru meluruskan 

jawaban yang belum sesuai.      

     Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara 

dengan Sekar Ayu pada tanggal 23 April 2015 bahwa: “Guru 

dalam pembelajaran PPKn selalu memberikan kebebasan 

berpendapat siswanya tanpa menyalahkan pendapat kami”. 

    Jadi disini dapat dikatakan bahwa dari pernyataan tersebut 

guru telah memberikan kebebasan dalam pembelajaran PPKn 

tanpa menyalahkan jawaban dari siswanya. 

 

c. Penilaian Problem Based Learning Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Sikap Demokratis di SMP Negeri 8 Semarang 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Wien tanggal 15 

April 2015 bahwa penilaian model pembelajaran Problem Based 

Learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis dilakukan pada saat diskusi berlangsung dan saat 

presentasi berlangsung. Penilaian pada Model Problem based 

Learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis terdiri dari dua penilaian yaitu penilaian individu 

kemudian penilaian kelompok. (Penilaian terlampir, lampiran 10). 

Penilaian individu dilihat pada saat siswa sedang berdiskusi. 

Guru PPKn memperhatikan bagaimana siswa bekerja sama dalam 

kelompoknya, keaktifan dalam kelompok,  dan memunculkan suatu 
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sikap demokratis dengan menghargai pendapat teman agar dalam 

penerapan model Problem Based Learning ini dapat berjalan dengan 

baik. Seperti yang disebutkan sebelumnya guru memberikan sebuah 

penghargaan bagi siswa yang telah aktif dan kritis dalam proses 

belajar mengajar, baik dalam bertanya, berpendapat, memberi 

sanggahan ataupun saran bagi kelompok atau siswa lain. Cara ini 

membuat sebagian siswa menjadi antusias dan tertarik dengan materi 

yang dipelajari.  

Seperti wawancara dengan Bu Wien pada tanggal 22 April 2015 

bahwa 

“ Penilaian itu saya lakukan saat diskusi dan presentasi. 

Biasanya saya memberikan penilaian kelompok dan penilaian 

individu. Untuk penilaian Individu saya lihat dari keaktifan 

berbicara, kemudian saat mengerjakan pekerjaan kelompok. 

Kalau penilaian kelompok itu saat mereka bekerja sama, dapat 

berkoordinasi dalam menemukan dan memecahkan masalah”. 

 

Guru PPKn mengamati siapa saja yang aktif mengerjakan dan 

siapa saja yang hanya diam pada saat mengerjakan tanpa memberikan 

pendapatnya kepada kelompok. Sehingga guru tahu siswa mana yang 

benar-benar mengikuti kegiatan diskusi dengan baik tanpa ikut nama 

saja. Sedangkan Penilaian kelompok dilihat dari presentasi, kerja 

sama dan berkoordinasi dalam kelompok dalam memecahkan 

masalah. Tetapi dalam presentasi juga terdapat penilaian individu 

dengan melihat siswa yang aktif menjawab pertanyaan yag diajukan 

oleh kelompok lain dan bertanya terhadap kelompok yang maju.  
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Didalam presentasi ini peneliti menilai kemampuan berpikir 

kritis dan sikap demokratis siswa saat menjawab pertanyaan. 

Penilaian yang dilakukan untuk kemampuan berpikir kritis dilihat 

dalam penilaian siswa pada aspek rumusan masalah, kemudian 

sumber belajar, serta keaktifan kelompok dalam berargumen sesuai 

dengan fakta dan logis. Sedangkan penilaian yang dilakukan untuk 

meningkatkan sikap demokratis dilihat dari kerjasama kelompok, 

kemudian cara menghargai pendapat orang lain, serta santun saat 

menyampaikan pendapat dilihat dari kalimat yang digunakan. Untuk 

siswa SMP 8 Semarang masih banyak yang menjawab pertanyaan 

dengan menggunakan buku saja tetapi ada juga yang menjawab 

pertanyaan dengan mengaitkan kehidupan sekitar contohnya tentang 

kebijakan pemerintah.  

Sebagaimana pertanyaan dari Sekar (13 tahun) pertanyaannya 

yaitu tentang kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat, seperti 

apa saja yang Presiden lakukan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu 

siswa yang sedang presentasi menjawab (Shepta Alberto, 13 tahun), 

kebijakan presiden yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat yaitu 

dengan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLSM), Raskin, dan 

pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin, Kemudian 

pendidikan gratis 9 tahun dan masih banyak lagi. Siswa tersebut 

membenarkan jawaban yang telah dibacakan. Dalam hal demikian 

jawaban yang telah disampaikan sudah masuk kriteria logis yaitu 
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sesuai dengan pemikiran siswa lainnya, masuk akal dan berdasarkan 

fakta yang ada di kehidupan sekitar. 

        Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu wien selaku guru 

mata pelajaran PPKn pada tanggal 23 April 2015 bahwa:  

“Siswa kelas VIII A dalam pembelajaran sudah termasuk 

dalam kategori aktif dan mempunyai sikap demokratis yang 

tinggi. Mereka dapat belajar berpendapat walaupun kadang ada 

yang ngawur. Untuk materi Lembaga Negara ini siswa jadi 

mampu menggali informasi dan menyempurnakan materi yang 

belum mereka pahami seperti peran lembaga Negara yang di 

UUD disempurnakan dengan UU yang baru”. 

 

Siswa kelas VIII A lebih ditekankan untuk mengetahui peran dan 

kebijakan yang belum diatur dalam UUD, kemudian dicari kebijakan 

apa saja yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan tersebut. 

2. Kendala-Kendala Penerapan Model Problem Based Learning Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Demokratis 

 

Selama penerapan Problem Based Learning terdapat beberapa 

kendala-kendala dalam pembelajaran model Problem Based Learning 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran., diantaranya: 

a. Kendala Dukung Yaitu Siswa 

Kendala dukung dari penerapan Kemampuan Berpikir Kritis dan 

sikap demokratis terletak pada kemampuan siswa dalam bertanya 

masih monoton. Terlihat pada pertanyaan siswa hanya 15 orang yang 

bertanya dari 35 siswa yang terdapat dikelas. Siswa yang tidak 

bertanya tersebut karena menyepelekan materi presentasi yang 



102 
 

 

disampaikan oleh temannya. Tidak menghargai juga merupakan faktor 

kendala dari siswa yang ramai dan pasif.  

b. Kendala yang menerapkan yaitu guru 

   Kendala guru dalam menerapkan kemampuan berpikir kritis dan 

sikap demokratis meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis yaitu terletak pada mengkondusifkan kelas menjadi tenang.  

      Pengelolaan posisi tempat duduk yang berbentuk searah seperti 

penempatan posisi tempat duduk pada saat presentasi juga merupakan 

kendala guru dalam proses pembelajaran PBL. Dilihat dari kurang 

kondusifnya kelas, tempat duduk kelompok yang tidak berbentuk 

lingkaran dan hanya berbentuk seperti persegi atau searah dalam 

berkelompok membuat guru yang didepan hanya terfokus pada meja 

yang berdekatan dengan meja guru. Apabila guru tidak meneliti satu 

persatu kelompok dengan baik maka dalam penilaian guru hanya bisa 

menilai dari satu arah saja. Sehingga siswa yang tidak terjangkau guru, 

terlihat masih ada yang mengobrol sendiri. Apabila siswa dapat 

berkelompok dengan membentuk melingkar maka koordinasi siswa 

untuk bekerjasama dapat terlihat dengan baik dan siswa tidak monoton 

saja untuk tetap duduk dalam posisi meja dan tempat duduk seperti 

biasa. 
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C. Pembahasan 

     Setelah memperoleh hasil penelitian, maka peneliti akan membahas 

tentang hasil penelitian penerapan model Problem Based Learning untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis yang dikaitkan 

dengan landasan teori. Model pembelajaran dapat disebut juga strategi 

pembelajaran. Model pembelajaran sangat berperan penting terhadap 

kesuksesan pembelajaran dan ketercapaian indikator pembelajaran yang telah 

di susun sebelumnya. Dengan model tersebut pembelajaran dapat berjalan 

sebagaimana mestinya apalagi pembelajaran tersebut mendorong siswa untuk 

aktif berpikir kritis serta dapat melatih kerja sama, musyawarah dalam 

kelompok, dan bersikap adil, sehingga siswa mampu mengetahui lebih banyak 

pengetahuan yang belum mereka ketahui dan tertarik untuk terus aktif tanpa 

merasa malu untuk mengeluarkan pendapatnya.  

1. Guru Mengembangkan Berbagai Aspek Kemampun Berpikir Kritis 

dan Sikap Demokratis Melalui Penerapan Pembelajaran Problem 

Based Learning 

 

Model pembelajaran Problem Based Learning (Pembelajaran 

Berbasis Masalah) merupakan model pembelajaran berdasarkan suatu 

masalah yang kemudian dicari pemecahan masalahnya, tidak dirancang 

untuk membantu guru memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya 

kepada siswa, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah dikembangkan 

untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan 

masalah dan keterampilan berpikirnya, belajar dalam pengalaman nyata 

dan menjadi pembelajaran yang mandiri.  
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Dalam perencanaan problem based learning dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis ditemukan bahwa siswa 

dalam kegiatan tersebut telah memenuhi indikator berpikir kritis dan sikap 

demokratis seperti yang tertera pada RPP dalam kegiatan pendahuluan, inti 

dan penutup. Adapun pengembangan berbagai aspek kemampuan berpikir 

kritis dalam hal perencanaan seperti yang dilakukan guru antara lain siswa 

mampu merumuskan masalah, siswa mampu bertanya dan menjawab 

pertanyaan, siswa mempunyai pemikiran yang kritis dan logis, kemudian 

mampu mencari informasi yang relevan, serta siswa mampu 

menyimpulkan hasil presentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Mampu merumuskan Masalah 

       Guru dalam aspek ini mengembangkan kegiatan siswa untuk 

dapat mencari dan mengembangkan sebuah masalah dari judul yang 

sudah ditentukan. Siswa dalam aspek ini dapat merumuskan masalah 

yang berhubungan dengan lembaga Negara. Guru dalam hal ini 

mengembangkan keterampilan siswa untuk dapat melihat dunia luar 

dengan masalah yang nyata dan pengetahuan baru yang belum 

dipelajari oleh siswa yang kemudian masalah tersebut dituangkan 

dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan tersebut siswa buat dalam 

lembar kerja siswa dimana siswa sudah dapat merumuskan masalah 

dengan judul yang sudah ditentukan oleh guru. Kemudian siswa 

mencari bagaimana pemecahan masalah atau jawabannya dengan 

berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing pada saat ini timbul 
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pemikiran kritis mengenai diskusi tentang pengembangan masalah-

masalah yang nyata untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Kemudian 

hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama kelompok di 

presentasikan di depan kelas. 

b. Mampu Bertanya dan Menjawab Pertanyaan 

Aspek ini dimulai saat kegiatan presentasi dilakukan. Dalam aspek ini 

guru melatih siswa untuk bertanya dan tidak merasa takut atau malu 

untuk dapat bertanya dengan siswa lain. Pada pelaksanaan presentasi 

terjadi tanya jawab antar siswa, guru yang hanya sebagai faslitator 

siswa memberi kebebasan siswa untuk berpendapat dan melatih 

berpikir kritisnya. Kemudian siswa dalam hal ini harus bisa bekerja 

sama dalam kelompok untuk menjawab semua pertanyaan yang 

nantinya akan di nilai oleh guru PPKn.  

c. Mampu Berpikir Kritis dan logis dalam menganalisis argumen 

Berpikir kritis adalah berpikir dengan tidak mengadopsi pemikiran 

orang lain. kritis yaitu mempunyi kemampuan untuk menimbang  

fakta berupa informasi yang sudah diperolehnya. Logis dalam halini 

mempunyai pemikiran yang sama dengan orang lain. Guru dapat 

mengembangkan aspek ini dari keterampilan siswa saat menjawab 

pertanyaan.apakah sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan atau 

hanya berpendapat menurut pengetahuannya sendiri.  

d. Mampu Mencari Informasi yang Relevan 
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Guru dalam asepk ini mengembangkan materi untuk 

pembelajaran diantaranya yaitu dengan mencari informasi yang 

relevan sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada seperti yang 

tertera pada RPP yaitu menggunakan buku pelajaran PPKn, UU. 

No 20 tahun 2009, situs resmi dari web lembaga Negara, dan 

UUD 1945.  

e. Mampu menyimpulkan 

Aspek ini yaitu dimana siswa menyimpulkan hasil presentasi yang 

sudah dibacakan yang kemudian dikaitkan dengan jawaban-jawaban 

saat melakukan tanya jawab. Kemudian siswa diminta untuk 

mengidentifikasikan sikap positif terhadap sistem pemerintahan 

Indonesia di berbagai lingkungan dengan mengambil kesimpulan 

sikap yang tepat terkait dengan masalah pemerintahan sehingga siswa 

dapat menggali keterampilan berpikirnya dengan mengaitkan 

kehidupan diluar. Guru dapat mengembangkan kemampuan siswa 

untuk berpikir yang lebih luas dengan mengaitkan kehidupan nyata 

siswa itu sendiri. 

  Kemudian aspek sikap demokratis yang dikembangkan oleh guru 

adalah sebagai berikut. 

a. Terbuka Terhadap Pendapat Orang lain  

Sikap terbuka terhadap pendapat teman merupakan kunci dari 

kedemokratisan. Disini guru melatih dan mengembangkan kegiatan 
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siswa untuk dapat lapang dada atau menerima setiap pendapat yang 

sudah disampaikan siswa lain. 

b. Menghargai Pendapat Orang Lain 

Sikap demokratis siswa telah muncul pada saat siswa menghargai 

pendapat orang lain. Siswa mendengarkan pendapat yang 

disampaikan sampai benar-benar selesai. Siswa tidak menyalahkan 

pendapat yang telah disampaikan melainkan siswa telah menampung 

pendapat tersebut yang nantinya kan disimpulkan menjadi simpulan 

yang tepat dan logis 

c. Bekerjasama dalam Kelompok 

Kegiatan ini dilihat saat diskusi berlangsung, dimana guru 

mempersiapkan judul yang nantinya akan dikembangkan menjadi 

masalah dan dicari solusi yang tepat. Sehingga muncul kerjasama 

yang tercipta diantara kelompok untuk membahas solusi tersebut 

menjadi sebuah keputusan bersama yang tepat. Dalam kegiatan ini 

guru mengembangkan aspek kerjasama kelompok dengan 

memunculkan sebuah masalah agar siswa dapat berdiskusi dengan 

sesama kelompoknya tanpa ada rasa egois diantara siswa. 

d. Kebebasan Berpendapat 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa guru PPKn sudah 

memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan pendapat. 

Dalam model Problem Based Learning terdapat perdebatan antar 

siswa, guru PPKn disini sifatnya menengahi keadaan tersebut Apabila 
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ada peserta didik yang bertanya atau mengeluarkan pendapat selalu 

diberi kesempatan apapun pertanyaannya, tetapi masih dalam lingkup 

materi yang sedang dibahas. Seperti pertanyaan yang sudah dijelaskan 

pada point bertanya dan menjawab dalam kemampuan berpikir kritis. 

Guru PPkn selalu menghargai setiap pendapat siswanya. Dengan 

adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat maka siswa dapat 

lebih berinisiatif dalam menghadapi suatu permasalahan. 

Sebagaimana yang dikemukakan Amir dalam bukunya Inovasi 

pendidikan melaui Problem based Learning.  

Menurut Amir (2013: 24) ada tujuh langkah dalam proses belajar 

Problem Based Learning yaitu 1) Mengklarifikasi istilah dan 

konsep yang belum jelas. 2) Merumuskan masalah. 3) 

Menganalisis masalah. 4) Menghubungkan gagasan dan 

menganalisis secara mendalam. 5) Memformulasikan tujuan 

pembelajaran. 6) Mencari informasi tambahan dari sumber yang 

lain (diluar diskusi kelompok). Mensintesa (menggabungkan) 

menguji informasi baru, dan membuat laporan untuk guru. 

 

Jadi langkah pembelajaran Problem Based Learning memiliki 

peran penting dalam pembelajaran dikelas. Oleh sebab itu guru harus 

berusaha mengembangkan langkah-langkah pembelajaran guna 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kritis, demokratis, inovatif 

dan menarik. Langkah-langkah yang diterapkan dalam model Problem 

Based Learning telah tertuang pada RPP yaitu langkah pertama dengan 

pemberian motivasi dan tujuan pembelajaran, kemudian apersepsi dengan 

bertanya jawab tentang materi atau istilah yang belum dipahami, kemudian 

merumuskan sebuah masalah tentang “Lembaga-lembaga Negara” yang 

diantaranya DPR, MPR, Presiden, DPD, MA, MK, BPK, dan KY, 
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selanjutnya menganalisis masalah tersebut terkait dengan sikap yang tepat 

apabila ada masalah yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan 

Indonesia di Lingkungan Masyarakat dan Negara. Kemudian tentang 

Sikap Positif Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Indonesia di 

Lingkungan Sekolah, Masyarakat dan Negara yang memunculkan siswa 

untuk dapat berpikir fakta logis dan kritis karena siswa dilatih untuk 

berpikir kehidupan yang nyata yang belum mereka ketahui. Setelah itu 

mencari informasi atau sumber tambahan yang relevan berdasarkan 

faktayang dalam hal ini terdapat dalam indikator ketiga berpikir kritis 

yaitu mampu mnecari informasi yang relevan. Seperti UUD 1945, 

kemudian buku pelajaran PPKn kelas VIII, Undang-undang nomor 27 

tahun 2009 dan yang terakhir situs resmi dari internet atau web tentang 

Lembaga-lembaga Negara. Kemudian yang terakhir yaitu membuat 

laporan presentasi kelompok untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

kegiatan diskusi yang telah dilakukan.  

2. Bertanya dan Menjawab Menjadi Ciri Pelaksanaan Model Problem 

Based Learning Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning 

menerapkan siswa untuk kritis dan melatih keterampilan siswa dalam 

merumuskan sebuah masalah. Model ini mengaitkan pembelajaran dengan 

kehidupan nyata yang ada disekitar sehingga siswa mampu melihat 

bagaimana kehidupan diluar sekolah yang belum terlalu mereka pahami. 

  Model Problem Based Learning (Problem Based Learning) 

adalah sebuah model pembelajaran yang dilakukan dengan adanya 

pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian 
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dilakukan pemecahan masalah oleh siswa yang diharapkan dapat 

menambah keterampilan siswa dalam pencapaian materi 

pembelajaran (Direktorat Pembinaan SMP, 2013:9).  

Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengatakan 

sesuatu dengan penuh percaya diri. Berpikir kritis adalah sebuah 

proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan 

dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. 

Berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang 

memungkinkan siswa untuk mengevaluasi bukti, asumsi, logika 

dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain.  (Johnson, 2007: 

185). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam kegiatan 

pembelajaran PPKn dengan model Problem Based Learning siswa telah 

dapat menunjukkan berpikir kritisnya dengan menjawab pertanyaan yang 

diajukan  dengan penuh keyakinan, karena didukung oleh fakta yang ada 

dan sesuai dengan kehidupan yang nyata. Kemampuan berpikir kritis 

siswa juga muncul ketika siswa menerima pendapat dari siswa lain tanpa 

langsung menerima pendapat tersebut. Siswa merasa bahwa pendapat yang 

disampaikan oleh temannya belum sempurna sehingga siswa menanyakan 

kembali sampai pendapat terebut sempurna sesuai dengan pendapat 

dirinya.  

     Indikator berpikir kritis menurut Edward Glaser (1941) yang 

dikutip Alec Fisher (2009: 7) diterjemahkan oleh Benyamin Hadinata 

(2008), diantaranya yaitu:   

1) mengenal masalah; 2) mencari cara-cara yang dapat dipakai 

untuk menangani masalah-masalah  itu; 3) mengumpulkan data 

dan menyusun informasi yang diperlukan; 4) mengenal asumsi-

asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan; 5) memahami dan 

menggunakan bahasa secara tepat, jelas dan khas; 6) 

menganalisis data; 7) menilai fakta dan mengevaluasi 

pernyataan-pernyataan; 8) mengenal adanya hubungan yang 

logis antar masalah-masalah; 9) menarik kesimpulan-
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kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan; 10) 

menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang 

seseorang ambil; 11) menyusun kembali pola-pola kenyakinan 

seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas; dan 12) 

membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dengan kualitas-

kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Teori tersebut sesuai dengan indikator yang dilaksanakan dalam 

pembelajaran Problem Based Learning di kelas VIII A. Namun untuk 

indikator yang dilaksanakan pada kelas VIII A hanya terletak pada lima 

kriteria saja karena untuk siswa SMP kemampuan berpikir kritis bersifat 

mendasar. Sikap kritis yang ditunjukkan siswa kelas VIII A dalam 

pembelajaran yang paling menonjol, terletak pada kegiatan siswa pada saat  

siswa mampu bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

siswa lain dalam presentasinya dikaitkan dengan fakta yang ada di 

lapangan dan logis sesuai dengan pemikiran siswa lain. Pertanyaan yang 

diajukan mampu dijawab dengan mempertimbangkan jawaban yang 

berdasarkan fakta dan logis. Seperti penjelasan hasil penelitian pada 

halaman 88 point C yaitu siswa mampu menyampaikan argumen secara 

logis dalam hal ini siswa mampu menjawab pertanyaan yang masuk akal 

dan dapat diterima oleh semua siswa, serta berdasarkan fakta yaitu sesuai 

dengan kejadian yang ada dan disertai bukti-bukti. Kegiatan siswa yang 

kurang dalam indikator tersebut yaitu seperti kemampuan siswa saat 

merumuskan masalah. Siswa dalam hal ini masih di bimbing oleh guru dan 

siswa belum bisa mengembangkan masalah apa yang sudah disampaikan 

oleh guru. Misal untuk tugas dan wewenang lembaga-lembaga Negara. 

DPR yaitu menyampaikan aspirasi rakyat, sehingga masalah yang muncul 
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yaitu dalam bentuk apa DPR menyampaikan aspirasi rakyat tersebut, 

apakah sampai saat ini tugas tersebut berjalan dengan baik?” itu adalah 

salah satu contoh permasalahan. Tetapi siswa belum dapat 

mengembangkan masalah yang telah diminta oleh guru.  

 Siswa mampu mencari informasi yang relevan dari buku pelajaran 

PPKn, UUD 1945, koran, maupun internet dengan situs resmi tetapi masih 

dilatih dan di bombing oleh guru.  

Keterampilan berpikir siswa dalam menerapkan model PBL sangat 

berpengaruh terhadap materi yang dipelajarinya. Siswa menjadi lebih 

paham untuk materi yang disampaikan tanpa menghafal banyak. Tetapi 

guru terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada siswa untuk dapat 

mencari informasi tersebut yang berkaitan dengan lembaga-lembaga 

Negara sehingga siswa hanya membaca untuk menemukan solusi yang 

nanti dapat dicarinya. yang terakhir yaitu menyimpulkan. Siswa dalam hal 

ini masih ada sebagian siswa yang belum bisa menyimpulkan presentasi 

Karen dalam hal ini siswa hanya bisa menyimpulkan dari presentasi yang 

disajikan saja atau hanya ditulis ulang, tidak disertai dengan jawaban-

jawaban yang telah diberikan. 

3. Bekerjasama dalam Kelompok Hasil Utama dari Penerapan Model 

Problem Based Learning  Meningkatkan Sikap Demokratis 

 

Pelaksanaan Pembelajaran model Problem Based Learning dalam 

meningkatkan sikap demokratis terlihat pada kegiatan siswa yang terjalin 

harmonis dengan kelompok lain tanpa menganggap kelompoknya yang 

paling hebat dan dapat menciptakan kerjasama yang baik dalam kelompok. 
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    Dewey dalam buku My Pedagogic Creed (1897) menyatakan: 

 Tugas sekolah dalam kaitan mengembangkan warga negara yang 

baik untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis adalah 

mengembangkan pada diri siswa yang kritis, kemampuan untuk 

mempertanyakan, dan kesadaran bahwa mereka tidak bisa hidup 

sendiri melainkan hidup bersama dalam masyarakat yang bersifat 

organik (Zamroni, 2013: 146).  

 

Menurut Djahiri (dalam Apriliyanti, 2013: 9) menyatakan: 

Sikap demokratis siswa akan nampak dari bersahabat, toleransi, 

bersikap kritis dan kreatif, sensitif terhadap hal-hal yang ada di 

sekitarnya, dapat melihat cara-cara yang tepat dalam memecahkan 

persoalan yang timbul bagi dirinya maupun lingkungannya, 

mampu menghargai pendapat orang lain maupun lingkungannya, 

mampu menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda 

pendapatnya, mampu mengemukakan pendapatnya secara jelas dan 

sistematis, berkeinginan untuk maju. 

 

Teori tersebut sesuai dengan temuan dilapangan bahwa Sikap 

demokratis siswa yang muncul dalam pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning di kelas VIII A adalah terbuka terhadap pendapat 

orang lain, menghargai pendapat orang lain, bekerja sama atau 

berkoordinasi untuk menghasilkan sebuah keputusan, dan kebebasan 

berpendapat. Tetapi dalam hal ini sikap demokratis siswa yang paling 

menonjol adalah dengan bekerjasama dalam kelompok.  Dari sikap 

demokratis yang terdapat pada perilaku siswa saat berdiskusi di nilai 

sangat mendukung aktivitas belajar siswa. Sikap demokratis siswa muncul 

saat siswa membagi tugas untuk anggota sangat adil, kemudian dalam 

berargumen dalam kelompok tidak semena-mena menyalahkan pendapat 

yang lainnya. Indikator ketiga lainnya sudah muncul, namun masih ada 

sebagian siswa yang belum dapat memenuhi indikator tersebut. Seperti 
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terbuka terhadap orang lain yaitu dimana siswa menerima pendapat 

temannya dengan lapang dada, tidak saling menyalahkan, tetapi 

kenyataannya tidak semua siswa memiliki sikap terbuka. Kemudian 

menghargai pendapat orang lain terlihat pada sebagian siswa yang belum 

bisa menghargai siswa lain yang sedang presentasi di depan. Sebagian 

siswa lebih suka berbicara dengan temannya daripada mendengarkan apa 

yang telah disampaikan.  

Sikap demokratis sejati adalah sikap mau menghargai orang lain 

tanpa membeda-bedakan dalam kehidupan bersama. Tidak harus didasari 

oleh keegoisan yang menimbulkan perpecahan, permusuhan, dalam 

pelaksanaan dan penerapan model tersebut.  

4. Instrumen Penilaian yang Menunjang Kemampuan Berpikir Kritis 

dan Sikap Demokratis dalam PBL terdapat dalam Diskusi dan 

Presentasi 

 

 Penilaian dalam model Problem Based Learning terdiri dari dua 

penilaian yaitu penilaian kelompok dan penilaian individu.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir (2013:93-94) Untuk 

itu elemen-elemen yang penting dalam proses penilaian adalah 

proses keaktifan saat berdiskusi kelompok di kelas, proses belajar 

kelompok di luar kelas, dan presentasi laporan serta paper laporan. 

Biasanya penilaian dibuat dalam bentuk penilaian diri , penilaian 

guru, ataupun penilaian teman sejawat. 

 

Adapun penjelasan untuk penilaian individu dan kelompok dalam 

pelaksanaan model Problem Based Learning. Penilaian individu dilihat 

pada saat siswa sedang berdiskusi. Guru PPKn memperhatikan bagaimana 

siswa bekerja sama dalam kelompoknya, keaktifan dalam kelompok,  dan 

memunculkan suatu sikap demokratis dengan menghargai pendapat teman 
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agar dalam penerapan model Problem Based Learning ini dapat berjalan 

dengan baik. Seperti yang disebutkan sebelumnya guru memberikan 

sebuah penghargaan bagi siswa yang telah aktif dan kritis dalam proses 

belajar mengajar, baik dalam bertanya, berpendapat, memberi sanggahan 

ataupun saran bagi kelompok atau siswa lain. Cara ini membuat sebagian 

siswa menjadi antusias dan tertarik dengan materi yang dipelajari. 

Pada proses belajar mengajar pemberian pujian dan penguatan guru 

PPKn kepada siswa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan 

oleh guru pada saat siswa bekerja dalam kelompoknya. Pemberian pujian 

dan motivasi terhadap keaktifan siswa termasuk salah satu motivasi siswa 

untuk belajar aktif. Bentuk penguatan yang sering digunakan oleh guru 

PPKn terhadap siswa dalam pembelajaran yaitu apabila siswa menjawab 

kurang tepat maka guru PPKn akan berkata “Ya bagus, ada yang dapat 

melengkapi?”. Tetapi apabila jawabannya tepat dan benar beliau akan 

mengatakan “Ya bagus, Anda benar sekali”.  

Didalam presentasi guru menilai kemampuan berpikir kritis dan 

sikap demokratis siswa saat menjawab pertanyaan. Penilaian yang 

dilakukan untuk kemampuan berpikir kritis dilihat dalam penilaian siswa 

pada aspek rumusan masalah, kemudian sumber belajar, serta keaktifan 

kelompok dalam berargumen sesuai dengan fakta dan logis. fakta dalam 

hal ini siswa mempunyai pemikiran berdaarkan kenyataan yang ada 

dilapangan tanpa mengada-ada. Logis yaitu siswa memiliki pemikiran 

sesuai dengan pemikiran yang lain. Sedangkan penilaian yang dilakukan 
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untuk meningkatkan sikap demokratis dilihat dari kerjasama kelompok 

dilihat dari siswa mempunyai sikap adil dalam membagi tugas, dapat 

bekerjasama dalam menghasilkan sebuah keputusan yang final. Kemudian 

cara menghargai pendapat orang lain dengan mendegarkan setiap pendapat 

yang disampaikan tanpa menyalahkan, serta santun saat menyampaikan 

pendapat dilihat dari kalimat yang digunakan. Untuk siswa SMP 8 

Semarang masih banyak yang menjawab pertanyaan dengan menggunakan 

buku saja tetapi ada juga yang menjawab pertanyaan dengan mengaitkan 

kehidupan sekitar contohnya tentang kebijakan pemerintah.  

 

5. Kendala-kendala dalam menerapkan model Problem Based Learning 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis pada siswa kelas VIII A SMP N 8 Semarang. 

 

 Setiap melakukan proses pembelajaran, ada kendala-kendala yang 

biasanya muncul. Penerapan model Problem Based Learning juga 

mempunyai kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran. Hal yang 

menjadi kendala dalam pembelajaran biasanya terletak pada siswa dan 

guru. Adapun kendala yang muncul pada saat penerapan model Problem 

Based Learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis yaitu guru dan siswa. Kendala guru dalam menerapkan model 

PBL adalah dalam hal pengelolaan kelas khususnya pembelajaran yang 

aktif misal diluar kelas untuk menunjang berpikir kritis dengan kehidupan 

nyata dan penyajian presentasi siswa lebih adanya suatu tindakan atau 

teguran untuk siswa yang berbicara dengan teman sampingnya. Kendala 
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dukung dari penerapan Kemampuan Berpikir Kritis dan sikap demokratis 

terletak pada kemampuan siswa dalam bertanya masih monoton. Terlihat 

pada kegiatan siswa hanya 15 orang yang bertanya dari 35 siswa yang 

terdapat dikelas. Presentasi yang disajikan Siswa Berdasarkan hasil 

pengamatan bahwa sebagian siswa kelas VIII A tidak memperhatikan 

presentasi yang telah disampaikan oleh siswa lain. Sebagian siswa merasa 

bosan terhadap presentasi yang disampaikan oleh temannya. Karena dalam 

hal ini ada siswa hanya membaca dan pelan saat menyampaikan 

presentasinya. Dalam tampilan presentasi juga terlalu biasa sehingga siswa 

kurang menarik untuk mendengarkan. Tampilan yang hanya monoton 

membuat siswa lebih memilih untuk mengobrol dengan teman sebangku 

daripada mendengarkan. Untuk itu siswa yang tidak mendengarkan 

tersebut lebih memilih pasif untuk tidak bertanya, karena menganggap 

bahwa apa yang telah dipresentasikan tidak terlalu penting.  

 Beberapa siswa yang kurang memperhatikan presentasi dilihat dari 

kurang kondusifnya kelas, dan kurang fokusnya siswa untuk memahami 

materi. Sehngga siswa belum terlalu aktif dalam bertanya, hanya sebagian 

siswa saja yang mampu bertanya dan aktif saat presentasi dilaksanakan. 

Adanya siswa yang sering ramai sendiri akan mengganggu konsentrasi 

belajar yag lain. Untuk itu guru perlu melakukan ketegasan kepada siswa 

untuk tidak mengobrol saat teman yang lain menyampaikan presentasi. 

Guru dapat melakukan tindakan berupa teguran atau memberi nilai minus 

pada siswa yang tidak mau mendengarkan temannya. 
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  Kendala-kendala yang muncul pada saat penerapan Problem 

Based Lerning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap 

demokratis akan berdampak pada pembelajaran yang kurang berhasil. 

Untuk itu perlu adanya solusi agar pembelajaran tersebut berjalan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran diantaranya: 

1. Dalam penerapan model Problem Based Learning dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis 

sebaiknya guru PPKn melatih kemampuan siswa dengan dilatih untuk 

masing-masing siswa berargumen berdasarkan kemampuannya, siswa 

dilatih dalam pembelajaran untuk bertanya di setiap pembelajaran. 

sehingga siswa mempunyai pemikiran dan pengembangan ide sendiri, 

bukan dari orang lain agar siswa dapat melatih berpikir kritisnya dan 

menciptakan kedemokratisan dikelas dengan terbuka dan mampu 

menghargai pendapat orang lain. 

2. Untuk Penerapan model Problem Based Learning ini sebaiknya siswa 

lebih diajak untuk mengenal kehidupan diluar sana yang memang 

benar-benar nyata, tidak hanya pembelajaran didalam kelas saja agar 

siswa lebih paham dan mengetahui pengetahuan baru yang belum 

mereka dapatkan diluar kelas. dan untuk menunjang siswa dalam 

berpikir kritis. 

3. Untuk guru sebaiknya dalam pembelajaran lebih dikondusifkan, dan 

perlu adanya ketegasan dari guru apabila siswa ramai dan tidak 

mendengarkan temannya yang sedang presentasi. Seperti dengan 



119 
 

 

memberikan teguran atau nilai minus pada siswa yang tidak 

mendengarkan. Kemudian memberikan reward kepada siswa yang 

telah bertanya dan menyajikan presentasi yang menarik.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan model Problem Based Learning meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan sikap demokratis diwujudkan dalam kegiatan guru dalam 

perencanaan yaitu dengan mengembangkan aspek kemampuan berpikir 

kritis yaitu dengan indikator merumuskan masalah, mampu bertanya dan 

menjawab pertanyaan, mempunyai pemikiran yang kritis dan logis dalam 

menganalisis masalah, kemudian mampu mencari informasi yang relevan 

serta mampu menyimpulkan hasil presentasi. 

2. Sikap kritis yang ditunjukkan siswa kelas VIII A dalam pembelajaran yang 

paling menonjol, terletak pada kegiatan siswa pada saat  siswa mampu 

bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa lain dalam 

presentasinya dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan dan logis sesuai 

dengan pemikiran siswa lain. Pertanyaan yang diajukan mampu dijawab 

dengan mempertimbangkan jawaban yang berdasarkan fakta dan logis. 

Logis dalam hal ini siswa yang telah menjawab pertanyaan memiliki 

pemikiran yang sesuai dengan pemikiran siswa lainnya atau dapat diterima 

jawabannya oleh teman yang lain. Terlihat pada kegiatan saat tanya jawab 

dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh siswa. 
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3. Sikap demokratis siswa yang muncul dalam pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning di kelas VIII A adalah terbuka terhadap pendapat 

orang lain, menghargai pendapat orang lain, bekerja sama atau 

berkoordinasi untuk menghasilkan sebuah keputusan, dan kebebasan 

berpendapat. Tetapi dalam hal ini sikap demokratis siswa yang paling 

menonjol adalah dengan bekerjasama dalam kelompok.  Dari sikap 

demokratis yang terdapat pada perilaku siswa saat berdiskusi di nilai sangat 

mendukung aktivitas belajar siswa. Sikap demokratis siswa muncul saat 

siswa membagi tugas untuk anggota sangat adil, kemudian dalam 

berargumen dalam kelompok tidak semena-mena menyalahkan pendapat 

yang lainnya. 

4. Penilaian yang dilaksanakan dalam penerapan model Problem Based 

Learning dilakukan pada saat kegiatan diskusi dan presentasi. Didalam 

presentasi guru menilai kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis 

siswa saat menjawab pertanyaan. Penilaian yang dilakukan untuk 

kemampuan berpikir kritis dilihat dalam penilaian siswa pada aspek 

rumusan masalah, kemudian sumber belajar, serta keaktifan kelompok 

dalam berargumen sesuai dengan fakta dan logis. Sedangkan penilaian yang 

dilakukan untuk meningkatkan sikap demokratis dilihat dari kerjasama 

kelompok dilihat dari siswa mempunyai sikap adil dalam membagi tugas, 

dapat bekerjasama dalam menghasilkan sebuah keputusan yang final. 

Kemudian cara menghargai pendapat orang lain dengan mendegarkan 
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setiap pendapat yang disampaikan tanpa menyalahkan, serta santun saat 

menyampaikan pendapat dilihat dari kalimat yang digunakan. 

5. Kendala-kendala dalam menerapkan model Problem Based Learning 

dilihat dari dua kendala yang tercipta yaitu kendala yang menerapkan yaitu 

guru dan kendala dukung yaitu siswa. Kendala guru dalam menerapkan 

model PBL adalah dalam hal pengelolaan kelas khususnya pembelajaran 

yang aktif misal diluar kelas untuk menunjang berpikir kritis dengan 

kehidupan nyata dan penyajian presentasi siswa lebih adanya suatu 

tindakan atau teguran untuk siswa yang berbicara dengan teman 

sampingnya, sedangkan kendala dari siswa kendala yang muncul pada saat 

penerapan model Problem Based Learning meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan sikap demokratis yaitu siswa. Terletak pada kemampuan 

siswa dalam bertanya masih monoton. Terlihat pada kegiatan siswa hanya 

15 orang yang bertanya dari 35 siswa yang terdapat dikelas. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

mempunyai beberapa saran yang perlu dipertimbangkan  

1) Dalam penerapan model Problem Based Learning dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis sebaiknya guru PPKn 

melatih kemampuan siswa dengan dilatih untuk masing-masing siswa 

berargumen berdasarkan kemampuannya, siswa dilatih dalam 

pembelajaran untuk bertanya di setiap pembelajaran. sehingga siswa 

mempunyai pemikiran dan pengembangan ide sendiri, bukan dari orang 
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lain agar siswa dapat melatih berpikir kritisnya dan menciptakan 

kedemokratisan dikelas dengan terbuka dan mampu menghargai pendapat 

orang lain. 

2) Untuk Penerapan model Problem Based Learning ini sebaiknya siswa 

lebih diajak untuk mengenal kehidupan diluar sana yang memang benar-

benar nyata, tidak hanya pembelajaran didalam kelas saja agar siswa lebih 

paham dan mengetahui pengetahuan baru yang belum mereka dapatkan 

diluar kelas. dan untuk menunjang siswa dalam berpikir kritis. 

3) Untuk guru sebaiknya dalam pembelajaran lebih dikondusifkan, dan perlu 

adanya ketegasan dari guru apabila siswa ramai dan tidak mendengarkan 

temannya yang sedang presentasi. Seperti dengan memberikan teguran 

atau nilai minus pada siswa yang tidak mendengarkan. Kemudian 

memberikan reward kepada siswa yang telah bertanya dan menyajikan 

presentasi yang menarik untuk dilihat oleh siswa lain. 



 

122 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amir, M Taufiq. 2013. Inovasi Pendidikan melalui Problem Based Learning. 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Aprilliyanti, Eka. 2013. ‘Hubungan Kompetensi Kepribadian Guru PKn dengan 

Sikap Demokratis Peserta Didik di SMK Negeri 1 Banjarmasin’. (Thesis 

Citizenship Education Program, Department of Social Sciences Faculty of 

Teacher Education University of Hull Mangkurat) diunduh 21 Februari 

2015. 

Darsono, Marx. 2000. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP Unnes Press. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Direktorat Pembinaan SMP. 2014. Panduan Penguatan Proses Pembelajaran 

Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kemendikbud. 

Fisher, Alec. 2009. Berpikir Kritis Sebuah Pengantar. Terj. Benyamin 

Hadinata. Jakarta: Erlangga. 

Hamnuri. 2011. Strategi Pembelajaran.  Jakarta : Insan Madani. 

Husnidar, dkk. 2014. ‘Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Disposisi Matematis 

Siswa’. Dalam Jurnal Didaktik Matematika Volume 1 No. 1.  

Hamalik, Oemar. 2003. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara 

Johnson. Elaine. 2007. Contextual Teaching Learning. Bandung: Nizen    

          Learning Center. 

Kaelan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Filsafat. Yogyakarta: 

Kanisius. 



123 
 

 

Kartimi. 2012. Pengembangan Alat Ukur Berpikir Kritis pada Konsep 

Termokimia untuk Siswa SMA Peringkat Atas dan Menengah, (Online), 

1(1): 21-26 (http://journal.unnes.ac.id/index.php/jpii), diakses 15 feb 2015. 

Kemendikbud. 2013. Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbud. 

Kemendikbud. 2014. Permnedikbud No. 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: 

Kemendikbud. 

Kemendikbud. 2014. Permendikbud No. 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Jakarta: 

Kemendikbud. 

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2014. Panduan Penguatan Proses    

          Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kemendikbud. 

Kowiyah. 2012. Opini Kemampuan Berpikir Kritis. Dalam Jurnal Pendidikan 

Dasar Vol. 3, No.5. 

Lexy J, Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi. Bandung:   

 PT Remaja Rosdakarya. 

Miles, B Mattew dan A Michael Huberman. 1992. Analisis data kualitatif  Terj. 

Tjejep R.R. Jakarta: Universitas Indonesia. 

Mulyasa, E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.   

Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran Orientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. 

Septiliana, Ninis Ristiani. 2011. ‘Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi dan 

Budaya Demokrasi dengan Sikap Demokrasi pada Siswa Kelas XI 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar Tahun ajaran 2010/2011’. 

Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan A&D. Bandung: Alfabeta. 

http://journal.unnes.ac.id/index.php/jpii


124 
 

 

Sunaryati, Titin. 2012. ‘Peningkatan sikap demokratis siswa Melalui Metode   

          Bermain Peran Dalam Pembelajaran Pkn MI Al Muhajirien’. Dalam 

Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 3, No. 5. 

Tilaar,  H.A.R. 1999. Pendidikan Kebudayaan, dan Masyarakat Madani  

Indonesia. Bandung: PT RemajaRosdakarya.  

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 

Zamroni. 2013. Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur. 

Yogyakarta:Ombak



 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



  

 

 

PEDOMAN INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA 

PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

BERPIKIR KRITIS DAN SIKAP DEMOKRATIS PADA SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 8 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

NO Rumusan Masalah Fokus 

Observasi 

Indikator Item Pertanyaan Pengumpulan 

Data  

Subyek  

1 Bagaimana 

penerapan Model 

Problem Based 

Learning dalam 

meningkatkan 

kemampuan berpikir 

kritis dan sikap 

demokratis peserta 

didik pada mata 

pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Kelas VIII SMP 

Negeri 8 Semarang? 

Penerapan 

Model Problem 

Based Learning 

dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

berpikir kritis 

dan sikap 

demokratis 

siswa SMP 

Negeri 8 

Semarang 

 Perencanaan 

pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Menurut Bapak/Ibu apakah ada 

perbedaan dalam pembuatan RPP 

(Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) model Problem 

Based Learning dengan model 

pembelajaran yang biasa ibu 

terapkan? 

 kemudian dimana letak 

perbedaannya dalam menerapkan 

model tersebut? 

  Bagaimanakah langkah 

pembelajaran yang ibu rancang 

dengan model Problem Based 

Learning? 

Wawancara Guru  



  

 

 

  

 

 

 

 Pelaksanaan 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biasanya, media apakah yang 

biasa Bapak/Ibu gunakan saat 

menerapkan model Problem 

Based Learning? 

 Dalam pelaksanaan model 

Problem Based Learning Apakah 

siswa berperan aktif dalam 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran? 

 Menurut Bapak/Ibu, apakah 

model Problem Based Learning 

sangat cocok digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan sikap 

demokratis siswa? 

 Biasanya Tugas apa yang 

diberikan Bapak/Ibu dalam 

pembelajaran Problem Based 

Learning? apakah sesuai dengan 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indikator berpikir kritis dan sikap 

demokratis? 

 Bagaimanakah cara Bapak/Ibu 

dalam menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada saat 

siswa bertanya? 

 Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

menerapkan sikap demokratis 

siswa pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung? 

 Apakah pada saat Tanya jawab, 

Bapak/Ibu bersikap demokratis 

kepada siswa? 

 Bagaimana Bapak/Ibu guru untuk 

menciptakan Suasana kelas yang 

demokratis? 

 Pada saat diskusi berlangsung, 

apa yang bapak/ibu lakukan agar 

aktivitas tersebut lancar?apakah 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penilaian 

pembelajaran 

Bapak/Ibu memberikan sumber 

belajar lainnya? 

 Apakah dengan menerapkan 

model Problem Based Learning, 

siswa dapat berpikir kritis dan 

mampu menghubungkan dengan 

kehidupan nyata? 

 Apabila pada saat presentasi 

berlangsung, apa yang Bapak/Ibu 

lakukan pada saat siswa salah 

dalam menjawab pertanyaan? 

 Bagaimana cara Bapak/Ibu agar 

pada waktu diskusi dapat 

seefisien mungkin? 

 Bagaimanakah teknik dan bentuk 

penilaian yang digunakan 

Bapak/Ibu saat penilaian model 

Problem Based Learning? 

2 Bagaimana kendala-

kendala dalam 

Hambatan-

hambatan yang 

Kendala-kendala dalam  Apakah dengan menerapkan model   



  

 

 

penerapan Model 

Problem Based 

Learning dalam 

meningkatkan 

kemampuan berpikir 

kritis dan sikap 

demokratis peserta 

didik pada mata 

pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Kelas VIII SMP 

Negeri 8 Semarang  

dihadapi oleh 

guru dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

berpikir kritis 

dan sikap 

demokratis 

siswa dalam 

pembelajaran 

PPKn di SMP N 

8 Semarang 

melaksanakan model 

Problem Based Learning 

Problem Based Learning Bapak/Ibu 

menemukan kendala-kenada atau 

kesulitan pada saat proses 

pembelajaran? 

 Apakah dengan menerapkan model 

Problem Based Learning, adakah 

hambatan internal yang Bapak/Ibu 

temukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung? 

 Dalam menerapkan model Problem 

Based Learning, apakah Bapak/Ibu 

menemukan hambatan eksternal 

yang terjadi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung? 



  

 

 

NO Rumusan Masalah Fokus 

Observasi 

Indikator Item Pertanyaan Pengumpulan 

Data  

Subyek  

1 Bagaimana 

penerapan Model 

Problem Based 

Learning dalam 

meningkatkan 

kemampuan berpikir 

kritis dan sikap 

demokratis peserta 

didik pada mata 

pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Kelas VIII SMP 

Negeri 8 Semarang? 

 

Penerapan 

Model Problem 

Based Learning 

dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

berpikir kritis 

dan sikap 

demokratis 

siswa SMP 

Negeri 8 

Semarang 

 Perencanaan 

pembelajaran  

 

 

 Merumuskan masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menganalisis 

argumen 

 

 Mengumpulkan 

berbagai Informasi 

1. Bagaimana saudara mengingat materi 

yang di ajarkan oleh guru anda terkait 

dengan model Problem Based 

Learning?  

2. Apakah dengan model tersebut 

saudara sering melakukan kegiatan 

diskusi kelompok untuk dapat 

memecahkan masalah? Bagaimana 

saudara dapat memecahkan masalah 

tersebut? 

3. Bagaimana saudara merumuskan 

masalah yang sudah diberikan oleh 

guru? 

4. Apakah dalam pelaksanaan diskusi 

kelompok, saudara memberikan 

argumen atau pendapat kepada 

kelompok anda? 

5. Apakah saudara dapat mengumpulkan 

Wawancara Siswa 



  

 

 

yang relevan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mampu bertanya 

dan menjawab 

pertanyaan 

 Terbuka terhadap 

pendapat teman 

 

data dan mengumpulkan informasi 

yang diperlukan saat merumuskan 

dan menganalisis sebuah masalah 

yang diberikan guru? Bagaimana 

saudara mengumpulkan data tersebut? 

6. Apakah di dalam kelompok saudara, 

terjadi diskusi yang membahas 

informasi yang ada dalam setiap 

pikiran masing-masing anggota? 

7. Apakah saudara dalam memecahkan 

masalah menggunakan sumber 

informasi yang benar-benar fakta dan 

menghubungkannya dengan 

kehidupan nyata? 

8. Apakah dalam melaksanakan diskusi 

saudara pernah bertanya atau 

menjawab pertanyaan? 

9. Bagaimana sikap saudara jika ada 

salah satu teman saudara berbeda 



  

 

 

 

 

 

 

 Dapat berinteraksi 

dengan guru, 

kelompok sendiri, 

dan kelompok lain. 

 

 

 

 

 Menghargai pendapat 

orang lain 

 

 

 

 

pendapat dengan saudara? 

10. Apa yang saudara ketahui tentang 

makna dari toleransi? menurut 

saudara contoh dari toleransi itu 

seperti apa? 

11. Bagaimana saudara melakukan 

koordinasi sesama kelompok 

saudara?apakah masing-masing 

anggota menyampaikan argumennya? 

12. Apakah selama kegiatan 

pembelajaran guru memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk 

bertanya atau berpendapat? 

13. Bagaimana saudara menghargai 

pendapat orang lain, apabila pendapat 

tersebut menurut saudara salah? 

14. Bagaimana tanggapan saudara pada 

saat diterapkannya model Problem 

Based Learning dalam meningkatkan 



  

 

 

berpikir kritis dan sikap demokratis? 

 
 
 

2 Bagaimana kendala-

kendala dalam 

penerapan Model 

Problem Based 

Learning dalam 

meningkatkan 

kemampuan berpikir 

kritis dan sikap 

demokratis peserta 

didik pada mata 

pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Kelas VIII SMP 

Negeri 8 Semarang  

Hambatan-

hambatan yang 

dihadapi oleh 

guru dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

berpikir kritis 

dan sikap 

demokratis 

siswa dalam 

pembelajaran 

PPKn di SMP N 

8 Semarang 

Kendala-kendala dalam 

melaksanakan model 

Problem Based Learning 

15. Apakah ada kendala-kendala pada 

saat saudara melaksanakan aktivitas 

model Problem Based Learning? 

  



  

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN SIKAP 

DEMOKRATIS PADA SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 8 

SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

NIP  : 

Alamat : 

Hari/Tanggal : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

A. Perencanaan pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar 

berlangsung 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada perbedaan dalam pembuatan RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) pada model Problem Based 

Learning dengan model pembelajaran yang biasa ibu terapkan? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

…………… 

2. Kemudian dimana letak perbedaannya dalam menerapkan model 

tersebut? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 



  

 

 

 

3. Bagaimanakah langkah pembelajaran yang ibu rancang dengan model 

Problem Based Learning? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

…………....... 

4. Biasanya, media apakah yang biasa Bapak/Ibu gunakan saat 

menerapkan model Problem Based Learning? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

…………....... 

B. Pelaksanaan selama kegiatan belajar mengajar 

1. Dalam pelaksanaan model Problem Based Learning Apakah siswa 

berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah model Problem Based Learning sangat 

cocok digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

sikap demokratis siswa? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 

3. Biasanya Tugas apa yang diberikan Bapak/Ibu dalam pembelajaran 

Problem Based Learning? apakah sesuai dengan indikator berpikir 

kritis dan sikap demokratis? 



  

 

 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

…………....... 

4. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu dalam menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada saat siswa bertanya? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menerapkan sikap demokratis siswa 

pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 

6. Apakah pada saat tanya jawab, Bapak/Ibu bersikap demokratis kepada 

siswa? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

…………....... 

7. Bagaimana Bapak/Ibu guru untuk menciptakan Suasana kelas yang 

demokratis? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 

8. Pada saat diskusi berlangsung, apa yang bapak/ibu lakukan agar 

aktivitas tersebut lancar?apakah Bapak/Ibu memberikan sumber 

belajar lainnya? 



  

 

 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 

9. Apakah dengan menerapkan model Problem Based Learning, siswa 

dapat berpikir kritis dan mampu menghubungkan dengan kehidupan 

nyata? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 

  

10. Apabila pada saat presentasi berlangsung, apa yang Bapak/Ibu lakukan 

pada saat siswa salah dalam menjawab pertanyaan? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 

11. Bagaimana cara Bapak/Ibu agar pada waktu diskusi dapat seefisien 

mungkin? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

…………....... 

12. Bagaimanakah teknik dan bentuk penilaian yang digunakan Bapak/Ibu 

saat penilaian model Problem Based Learning? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

…………....... 



  

 

 

13. Apakah dengan menerapkan model Problem Based Learning 

Bapak/Ibu menemukan kendala-kenada atau kesulitan pada saat proses 

pembelajaran? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

……………... 

14. Apakah dengan menerapkan model Problem Based Learning, adakah 

hambatan internal yang Bapak/Ibu temukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

…………....... 

15. Dalam menerapkan model Problem Based Learning, apakah 

Bapak/Ibu menemukan hambatan eksternal yang terjadi pada saat 

proses pembelajaran berlangsung? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………

…………....... 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN SIKAP 

DEMOKRATIS PADA SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 8 

SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

NIS  : 

Alamat : 

Hari/Tanggal : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana saudara mengingat materi yang di ajarkan oleh guru anda terkait 

dengan model Problem Based Learning?  

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

2. Apakah dengan model tersebut saudara sering melakukan kegiatan diskusi 

kelompok untuk dapat memecahkan masalah? Bagaimana saudara dapat 

memecahkan masalah tersebut? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

3. Apakah dalam pelaksanaan diskusi kelompok, saudara memberikan argumen 

atau pendapat kepada kelompok anda? 



  

 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

………. 

4. Bagaimana sikap saudara jika ada salah satu teman saudara berbeda pendapat 

dengan saudara? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

5. Apa yang saudara ketahui tentang makna dari toleransi? menurut saudara 

contoh dari toleransi itu seperti apa? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………

………… 

6. Bagaimana saudara merumuskan atau mencari lebih dalam masalah yang 

sudah diberikan oleh guru? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

7. Apakah saudara dapat mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi 

yang diperlukan saat merumuskan dan menganalisis sebuah masalah yang 

diberikan guru? Bagaimana saudara mengumpulkan data tersebut? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

8. Apakah di dalam kelompok saudara, terjadi diskusi yang membahas 

informasi yang ada dalam setiap pikiran masing-masing anggota? 



  

 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

9. Apakah saudara dalam memecahkan masalah menggunakan sumber 

informasi yang benar-benar fakta dan menghubungkannya dengan kehidupan 

nyata? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

10. Apakah dalam melaksanakan diskusi saudara pernah bertanya atau menjawab 

pertanyaan? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

11. Bagaimana saudara melakukan koordinasi sesama kelompok saudara?apakah 

masing-masing anggota menyampaikan argumennya? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

12. Apakah selama kegiatan pembelajaran guru memberikan kebebasan kepada 

siswa untuk bertanya atau berpendapat? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

………. 

13. Bagaimana saudara menghargai pendapat orang lain, apabila pendapat 

tersebut menurut saudara salah? 



  

 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

……… 

14. Bagaimana tanggapan saudara pada saat diterapkannya model Problem Based 

Learning dalam meningkatkan berpikir kritis dan sikap demokratis? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

………. 

15. Apakah ada kendala-kendala pada saat saudara melaksanakan model Problem 

Based Learning? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………

………. 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN SIKAP 

DEMOKRATIS PADA SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 8 

SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

(Instrumen Dokumentasi) 

No Kriteria Catatan/Keterangan 

1 Data profil sekolah 

 

 

 

 

 

2 Data mengenai guru PPKn dan siswa SMP  



  

 

 

Negeri 8 Semarang 

 

 

 

 

3 Pembuatan perangkat pembelajaran oleh 

guru PPKn (silabus dan RPP) 

 

 

 

 

4 Pembuatan bahan ajar dalam menunjang 

pembelajaran PPKn 

 

 

 

 

5 Penggunaan Media pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning 

 

 

 

 

6 Penilaian siswa 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 
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(Instrumen Observasi) 

N0 PERNYATAAN Catatan 



  

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

SISWA 

Kesiapan siswa mengikuti pelajaran PPKn 

Motivasi siswa dalam belajar PPKn 

Antusias siswa saat mengikuti model 

Problem Based Learning 

Pemahaman siswa terhadap pemberian tugas 

yang diberikan oleh guru 

Aktivitas siswa saat berpikir kritis 

Sikap demokratis siswa saat berdiskusi 

Sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran 

PPKn dengan model Problem Based 

Learning 

 

 

GURU 

Kelengkapan sarana pembelajaran 

a. Pembuatan RPP 

b. Silabus 

Kemampuan mengembangkan sumber 

belajar  

Keterampilan menggunakan media 

pembelajaran 

Kemampuan melaksanakan proses 

pembelajaran 

Kemampuan menerapkan model Problem 

Based Learning  

Kemampuan menciptakan suasana kelas 

yang demokratis 

Kemampuan melaksanakan penilaian 

kelompok 

Penetapan standar ketuntasan belajar 

 



  

 

 

minimal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS VIII A 

1. Wawancara dengan Sekar Ayu Anggraeni (14 tahun) 



  

 

 

Rabu, 22 April 2015 

 

A : Bagaimana saudara mengingat materi yang diajarkan oleh guru      

  terkait dengan model Problem Based Learning (Pembelajaran  

  Berbasis Masalah)?  

 B : Dicatat atau di ringkas, lalu dibaca dan dihafalkan. 

A : Apakah dengan model tersebut saudara sering melakukan  

  kegiatan diskusi kelompok untuk dapat memecahkan masalah?  

  Bagaimana saudara dapat  memecahkan masalah tersebut? 

B : Sering berdiskusi dan Tanya jawab, Biasanya setiap kelompok itu  

  mengeluarkan pendapatnya masing- masing, lalu di ringkas atau  

  dipilih menjadi jawaban yang benar  

 A : Apakah dalam pelaksanaan diskusi kelompok, saudara 

  memberikan argumen atau pendapat kepada kelompok anda? 

 B : Iya biasanya 

 A : Bagaimana sikap saudara jika ada salah satu teman saudara 

  berbeda pendapat dengan saudara?  

B : Dipikir dahulu apakah itu jawabannya benar atau tidak 

A : Apa yang saudara ketahui tentang makna dari toleransi? menurut 

  saudara contoh dari toleransi itu seperti apa?  

B : toleransi itu rasa menghormati antar sesama manusia. contohnya 

  pada saat berpendapat  

A : Bagaimana saudara merumuskan atau mencari lebih dalam  

  masalah yang sudah diberikan oleh guru? 

B : pertama biasanya membaca buku dahulu, terus menanyakan 

  pendapat masing-masing teman atau di internet juga. 

A :Apakah saudara dapat mengumpulkan data dan mengumpulkan 

 informasi yang  

 diperlukan saat merumuskan dan menganalisis sebuah masalah 



  

 

 

 yang diberikan guru? Bagaimana saudara mengumpulkan data  

 tersebut? 

B : ya. didiskuikan dahulu, terus di cari dibuku, kemudian d internet  

  juga atau  sumber lain juga  

A : Apakah di dalam kelompok saudara, terjadi diskusi yang    

membahas informasi  yang ada dalam setiap pikiran masing-

masing anggota? 

B : ya terjadi diskusi kelompok, terus biasanya itu bagi tugas masing  

  masing kemudian saling tukar pikiran  

A : Apakah saudara dalam memecahkan masalah menggunakan  

  sumber informasi yang benar-benar fakta dan menghubungkannya  

  dengan kehidupan nyata? 

 B : ya menggunakan, contohnya itu anggota DPR dalam tugasnya itu  

A : Apakah dalam melaksanakan diskusi saudara pernah bertanya  

      atau menjawab pertanyaan? 

B : Pernah menjawab dan bertanya misalnya dalam diskusi. 

A : Bagaimana saudara melakukan koordinasi sesama kelompok  

saudara?apakah masing-masing anggota menyampaikan     

argumennya? 

B : Biasanya si berkoordinasi, kemudian mereka yang mau  

  berpendapat ahrus punya  pemikiran kritis  

A : Apakah selama kegiatan pembelajaran guru memberikan 

kebebasan 

  kepada siswa untuk bertanya atau berpendapat? 

B : iya memberikan kebebasan 

A : Bagaimana saudara menghargai pendapat orang lain, apabila  

  pendapat tersebut menurut saudara salah? 



  

 

 

B : Pertamanya itu minta maaf dulu kalau jawabannya kurang benar,  

kemudian saya menambahkan untuk membenarkan 

A :Bagaimana tanggapan saudara pada saat diterapkannya model  

     Problem Based Learning dalam meningkatkan berpikir kritis dan  

sikap demokratis? 

B : Saat diterapkan Model tersebut, saya jadi lebih paham tentang 

materi  

  yang diajarkan oleh bu Wien. Kemudian lebih semangat untuk  

  menggali lebih banyak  peran dari lembaga Negara di Indonesia.  

A : Apakah ada kendala-kendala pada saat saudara melaksanakan 

model  

  Problem Based Learning? 

 B : Ada kendala, kendalanya itu dari waktunya kadang terlalu sedikit,  

  padahal pada saat presentasi itu banyak yang harus di sampaikan,  

  kemudian dari materinya yang kadang sulit ditemukan serta 

anggota  

  ada yang malas mengerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PPKN SMP N 8 SEMARANG 

 



  

 

 

1. Wawancara dengan Dra Yuni Edi Winarni/ Bu Wien (Selaku guru 

Mapel PPKn) 

A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada perbedaan dalam menerapkan 

model   

  Problem Based  Learning dengan model pembelajaran yang biasa 

ibu  terapkan?  

B : Sebenarnya sama saja Cuma ada sedikit perbedaan pada cara 

berpikir  

  siswa 

A : Kemudian dimana letak perbedaannya dalam menerapkan model 

  tersebut? 

B : Perbedaannya itu dalam kegiatan pembelajarannya, disini siswa      

        itu di  

  latih keterampilan berpikir kritisnya, agar mereka aktif dalam  

pembelajaran seperti kemarin yang saya terapkan 

    A : Bagaimanakah langkah pembelajaran yang ibu rancang dengan 

  model Problem Based Learning? 

B : ya begitu mba, yang pertama itu saya menyuruh siswa untuk 

berdiskusi dahulu masalah peran lembaga, kemudian membuat 

power point untuk dipresentasikan, dan  muncul pertanyaan-

pertanyaan, kemudian di diskusikan kembali untuk dijadikan 

presentasi, tetapi dengan revisi pertanyaan kemarin agar mereka 

lebih paham.  

A : Biasanya, media apakah yang biasa Bapak/Ibu gunakan saat 

menerapkan model Problem Based Learning? 

B : Saya biasanya menggunakan power point dan video untuk  

  menunjang pembelajaran 

A : Dalam pelaksanaan model Problem Based Learning Apakah 

siswa berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? 



  

 

 

B : Iya berperan aktif 

A : Menurut Bapak/Ibu, apakah model Problem Based Learning  

            sangat cocok digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir  

            kritis dan    sikap demokratis siswa? 

B : Sangat cocok sekali. Apalagi model tersebut bertujuan untuk  

             melatih keterampilan berpikir kritis, seperti debat. Untuk sikap     

  demokratisnya itu biasanya pada saat diskusi itu 

A : Biasanya Tugas apa yang diberikan Bapak/Ibu dalam  

             pembelajaran Problem Based Learning? apakah sesuai dengan  

             indikator berpikir   kritis dan sikap demokratis? 

B : Biasanya saya kasih tugas seperti materi kemarin, tugas diskusi 

dan presentasi seperti biasa 

A : Bagaimanakah cara Bapak/Ibu dalam menumbuhkan kemampuan   

  berpikir kritis siswa pada saat siswa bertanya? 

B : saya tidak membatasi mereka untuk bertanya, paling tidak sampai  

mereka tahau jawaban yang benar-benar logis 

A : Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menerapkan sikap demokratis 

siswa  pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung? 

B : Dalam diskusi, mereka harus bisa saling menghormati dan  

 menghargai pendapat teman, kemudian terbuka terhadap pendapat  

 teman, dan dalam keaktifan berbicara 

A : Apakah pada saat tanya jawab, Bapak/Ibu bersikap demokratis  

  kepada siswa? 

B : iya to mba, saya selalu memberi kebebasan pendapat kepada 

siswa, kemudian dalam penilaian saya juga objektif  

A : Bagaimana Bapak/Ibu guru untuk menciptakan Suasana kelas  



  

 

 

         yang demokratis? 

B : untuk menciptakan kelas yang demokratis ya tadi saya memberi  

  kebebasan pendapat kepada siswa. 

A : Pada saat diskusi berlangsung, apa yang bapak/ibu lakukan agar  

  aktivitas tersebut lancar?apakah Bapak/Ibu memberikan sumber  

  belajar lainnya? 

B : Ya kadang memberi sumber belajar lainnya. 

A : Apakah dengan menerapkan model Problem Based Learning,  

         siswa dapat berpikir kritis dan mampu menghubungkan dengan  

         kehidupan nyata? 

B : Dapat menghubungkan tapi tidak semuanya. 

A : Apabila pada saat presentasi berlangsung, apa yang Bapak/Ibu  

  lakukan  pada saat siswa salah dalam menjawab pertanyaan? 

B : lemparkan dahulu dengan kelompok lain, saya tidak langsung  

  membenarkan atau menyalahkan. Memberi kesempatan kepada  

  kelompok lain untuk menjawab argumennya. baru saya  

  meluruskan. 

A : Bagaimana cara Bapak/Ibu agar pada waktu diskusi dapat  

        seefisien mungkin? 

 B : Saat diskusi itu diberi waktu, untuk stu kelompok berapa menit 

A : Bagaimanakah teknik dan bentuk penilaian yang digunakan  

  Bapak/Ibu saat penilaian model Problem Based Learning? 

B : Bentuk penilaian saya itu ada yang kelompok, dan ada juga yang  

individu, yang kelompok itu dilihat pada mereka presentasi dan 

cara kerjasama, untuk individu biasanya keaktifan siswa dalam 

prsentasi dan pada saat diskusi apakah hanya ikut nama saja atau 

tidak. 

A : Apakah dengan menerapkan model Problem Based Learning,  

       adakah hambatan internal yang Bapak/Ibu temukan pada saat  



  

 

 

        proses pembelajaran berlangsung? 

B : ada hambatan, biasanya dari siswanya terkadang ada yang  

  hanya mengandalkan temannya, kemudian dari waktu  

  mempersiapkan media.  

A : Dalam menerapkan model Problem Based Learning, apakah  

  Bapak/Ibu menemukan hambatan eksternal yang terjadi pada  

  saat proses pembelajaran berlangsung? 

B : kalau hambatan dari luar itu biasanya pda saat siswa  

       menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa, atau 

       dihubungkan dengan maslah fakta yang ada diluar sana, siswa  

       kadang masih bingung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL OBSERVASI SISWA DAN GURU 

 



  

 

 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran PPKn dimulai dengan 

mempersiapkan diri. Salah satu dari siswa memimpin siswa lain untuk hormat 

bendera dan membaca visi sekolah. Setelah itu menyanyikan Lagu Nasional. 

2. Motivasi siswa dalam belajar PPKn dipengaruhi oleh kesiapan dari mengikuti 

pembelajaran tersebut, serta memancing pemikiran siswa untuk menggambarkan 

materi yang akan disampaikan. 

3. Antusias siswa saat mengikuti pembelajaran PPKn cukup baik, mereka 

memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi pengantar tentang 

Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan ada juga 

siswa bertanya tentang bahasan yang belum mereka pahami. 

4.  Pemahaman siswa terhadap pemberian tugas yang diberikan oleh guru sangat 

baik, mereka menangkap tugas tersebut, kemudian dapat dilaksanakan dan 

dikerjakan dengan baik serta mampu bekerja kelompok tanpa suatu halangan 

apapun. Kemudian pada saat presentasi tidak alasan apapun untuk tidak maju. 

5. Aktivitas siswa saat berpikir kritis saat lihat pada saat siswa berdiskusi dalam 

membuat sebuah masalah atau merumuskan sebuah masalah yang kemudian di 

cari solusi- solusinya secara berkelompok. Kemudian pada saat Tanya jawab 

mereka berkoordinasi agar mereka menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan 

fakta. 

6. Sikap demokratis siswa saat berdiskusi dilihat pada saat membagi tugas untuk 

anggota sangat adil, kemudian dalam berargumen dalam kelompok tidak semena-

mena menyalahkan pendapat yang lainnya. Terbuka dalam menerima pendapat 

orang lain, saling menghargai saat temannya sedang berargumen,  

7. Sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran PPKn dengan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah, yaitu dengan munculnya ide-ide baru yang mereka temukan, 

siswa jadi lebih paham tentang materi Lembaga-lembaga Negara di Indonesia 

beserta perannya. Dapat dengan leluasa untuk berargumen samapi benar-benar 

mereka menemukan jawaban yang dianggap mereka benar. Walaupun terlalu ribut 

karena saling mengungkapkan argmennya masing-masing, tetapi diskusi tetap 

berjalan dengan lancar. 

 



  

 

 

1. Kelengkapan sarana pembelajaran yang dibuat oleh guru mata pelajaran seperti 

silabus dan RPP sangat lengkap, dibuat dengan teratur dan sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran.  

2. Kemampuan guru dalam mengembangkan sumber belajar sudah terlihat pada 

penampilan media yang ditayangkan. materinya lengkap dan mudah dipahami. 

Dalam pengamatan saya guru PPKn dalam mengembangkan sumber belajar 

menggunakan media berita untuk menambah pengetahuan. 

3. Kemampuan guru saat menggunakan media pembelajaran. Sebagaimana 

pengamatan saya di kels, bahwa guru PPKn SMP Negeri 8 Semarang dalam 

menggunakan media tidak terlalu gaptek, beliau dapat menguasai media dengan 

menggunakan power point dan kemarin beliau pada saat pembelajaran juga dapat 

mengembangkan power point tersebut menjadi lebih menarik dan dapat 

memotivasi siswa untuk belajar PPKn. 

4.  Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran terlihat baik, dilihat 

dari cara membuka pembelajaran yang selalu diawali dengan menyanyikan lagu 

nasional, menyampaikan materi yang menurut peneliti jelas dan dapat dipahami 

oleh siswa, menjelaskan cara kerja berdiskusi dan meluruskan jawaban-jawaban 

yang telah dipresentasikan. 

5. Kemampuan guru PPKn dalam menerapkan model Problem Based Learning 

setelah peneliti teliti sudah cukup baik, tetapi dalam hal ini ada tidak sepenuhnya 

berjalan denga baik, karena dalam hal ini siswa belum terlau paham dengan model 

tersebut, dan saat dilaksanakan, karena kembali pada pembelajaran KTSP maka 

waktu kemudian materi yang diajarkan terlalu sulit untuk ditentukan sebuah 

masalah. Sehingga guru PPKn yang menemukan masalah dan dan di kembangkan 

oleh siswa. Disini guru PPKn malah terkesan yang lebih aktif, karena siswa dalam 

hal ini masih ada yang tidak paham untuk materi tersebut. 

6. Kemampuan menciptakan suasana kelas yang demokratis. Sebagaimana 

pengamatan yang peneliti lakukan dikelas bahwa kemampuan guru dalam 

menciptakan suasana kelas yang demokratis terlihat pada siswa di beri kebebasan 

saat membentuk kelompok sendiri, , kemudian kebebasan saat berdiskusi, serta 

kebebasan siswa saat berpendapat. 



  

 

 

7. Kemampuan melaksanakan penilaian kelompok. Untuk penilaian kelompok guru 

PPKn melihat dari kegiatan siswa sat berdiskusi, bekerja sama, dan pada saat 

presentasi dilaksanakan.   

8. Penetapan standar ketuntasan belajar minimal. Kriteria ketuntasan Minimal yang 

diberikan oleg guru PPKn adaalah 80 untuk presentasi. Sedangkan untuk 

penilaian individu beliau menambahkan nilai 5 point pada siswa yang aktif 

berpendapat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SILABUS PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 

 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Kelas    : VIII  

Kompetensi Inti :  

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungj awab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

 



  

 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

1.1  Menghargai perilaku 

beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan YME dan 

berakhlak mulia dalam 

kehidupan di lingkungan 

sekolah, masyarakat, 

bangsa, dan negara 

 
    

2.1 Menghargai keluhuran 

nilai-nilai Pancasila 

sebagai pandangan hidup 

bangsa 

2.2 Menghargai semangat 

kebangsaan dan 

kebernegaraan seperti 

yang ditunjukkan oleh 

para pendiri negara 

dalam menetapkan 

Undang-Undang Dasar 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

sebagai landasan 

konstitusional negara 

kebangsaan 

2.3 Menghargai sikap 

kebersamaan dalam 

     



  

 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

keberagaman 

masyarakat sekitar  

2.4 Menghargai semangat 

dan komitmen sumpah 

pemuda dalam 

kehidupan 

bermasyarakat 

sebagaimana 

ditunjukkan oleh tokoh-

tokoh pemuda pada saat 

mendeklarasikan 

Sumpah Pemuda tahun 

1928 

2.5 Menghargai semangat 

dan komitmen persatuan 

dan kesatuan bangsa 

untuk memperkuat dan 

memperkokoh NKRI 

3.2 Memahami fungsi 

lembaga-lembaga 

negara dalam UUD 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 

4.2 Menyaji hasil telaah 

1. Kedudukan, 

fungsi , tugas 

dan wewenang, 

serta 

keanggotaan 

lembaga-

lembaga negara 

Mengamati 

 Mengumpulkan 

berbagai berita tentang 

lembaga negara dari 

media cetak 

 Menyimak penjelasan 

 Portofolio, 

penilaian ini 

digunakan untuk 

menilai hasil 

pekerjaan baik 

individu maupun 

kelompok tentang 

4 x 3 JP  Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegar

aan SMP/MTs 

Kelas VIII, 

Jakarta : 

Kemdikbud 



  

 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

fungsi  lembaga-lembaga 

negara dalam UUD 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 

 

sesuai dengan 

UUD Negara 

Republik 

Indonesia Tahun 

1945 

2. Hubungan antar 

lembaga-

lembaga negara 

sesuai dengan 

UUD Negara 

Republik 

Indonesia Tahun 

1945 

3. Sikap positif 

terhadap 

lembaga negara 

sesuai dengan 

UUD Negara 

Republik 

Indonesia Tahun 

1945 

guru tentang peristiwa 

berkaitan lembaga 

negara 

 Menceritakan kembali 

berita yang diperoleh 

dari media cetak atau 

elektronik 

 

Menanya 

 Mengidentifikasi 

pertanyaan sesuai hasil 

pengamatan tentang 

lembaga negara sesuai 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 Mengidentifikasi 

pertanyaan sesuai hasil 

pengamatan tentang 

hubungan antarlembaga 

negara sesuai UUD 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 
 

Kedudukan, fungsi, 

tugas dan 

wewenang, dan 

keanggotaan 

lembaga negara 

sesuai dengan 

UUD Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945 

 Tes digunakan 

untuk menilai hasil 

belajar secara 

individu 

pengetahuan 

tentang kedudukan, 

fungsi,  tugas dan 

wewenang, serta 

keanggotaan 

lembaga negara 

sesuai dengan 

UUD Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945 

 Pengamatan, 

merupakan penilaian 

 Tim Penyusun, 

Pendidikan 

Kesadaran 

Berkonstitusi 

untuk SMP dan 

MTs. Jakarta : 

Sekjen dan 

Kepaniteraan 

Mahkamah 

Konstitusi RI, 

2009 

 UUD Negara 

Republik 

Indonesia 

Tahun 1945 

 Undang-

undang tentang 

lembaga 

negara RI 

 Aparatur 

pemerintah 



  

 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Mengumpulkan Data 

 Mencari informasi dari 

berbagai sumber belajar 

dan mendiskusikan 

pertanyaan tentang 

lembaga negara sesuai 

dengan UUD Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945  

 Melakukan wawancaraa 

dengan aparat lembaga 

negara tentang 

kedudukan, fungsi, 

tugas lembaga negara 

sesuai UUD Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945 

 

Mengasosiasi 

 Mengkaji hubungan 

berbagai informasi dan 

menyimpulkan tentang 

kedudukan, fungsi, 

tugas dan wewenang, 

proses untuk menilai 

perilaku dan sikap 

peserta didik dalam 

proses pembelajaran 

 Penilaian Diri, 

digunakan untuk 

menilai sikap positif 

terhadap lembaga 

negara sesuai 

dengan UUD Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945 
 



  

 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

serta keanggotaan 

lembaga negara sesuai 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 Mengkaji dan 

menyimpulkan 

hubungan antarlembaga 

negara sesuai UUD 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 Menentukan sikap 

positif terhadap 

lembaga negara sesuai 

dengan UUD Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945 

 

Mengomunikasikan 

 Membuat tulisan 

(display/bahan 

tayang/ringkasan) 

tentang kedudukan, 

fungsi, tugas dan 

wewenang, serta 

keanggotaan lembaga 



  

 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

negara sesuai dengan 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 Mempresentasikan hasil 

tulisan tentang 

kedudukan,  tugas dan 

wewenang, serta 

keanggotaan lembaga 

negara sesuai dengan 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

di kelas atau pameran 

kelas 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Sekolah   : SMP Negeri 8 Semarang 

Mata pelajaran   : PPKn 

Kelas/Semester   : VIII/Genap 

Materi Pokok        : Lembaga-Lembaga Negara dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Alokasi Waktu   : 4 X 3 JP 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pembelajaran 

1. 1.1 Menghargai perilaku 

beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan YME dan 

berakhlak mulia dalam 

1.1.1 Menunjukkan  perilaku beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME dan 

berakhlak mulia dalam kehidupan 

di lingkungan sekolah, masyarakat, 



  

 

 

kehidupan di lingkungan 

sekolah, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

 

bangsa, dan negara. 

1.1.2 Mencontohkan rasa syukur dalam 

kehidupan di lingkungan 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

2. 2.2 Menghargai semangat 

kebangsaan dan 

kebernegaraan seperti yang 

ditunjukkan oleh para 

pendiri negara dalam 

menetapkan Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 sebagai landasan 

konstitusional negara 

kebangsaan. 

 

2.2.1  Menunjukkan semangat kebangsaan 

dan kebernegaraan seperti yang 

ditunjukkan oleh para pendiri negara 

dalam menetapkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai landasan 

konstitusional negara kebangsaan. 

2.2.2 Memberikan contoh sikap semangat 

kebangsaan dan kebernegaraan 

seperti yang ditunjukkan oleh para 

pendiri negara dalam menetapkan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai landasan konstitusional 

negara kebangsaan. 

3.  3.2 Memahami fungsi 

lembaga-lembaga negara 

dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3.2.1    Mendeskripsikan makna kedaulatan 

rakyat 

3.2.2   Mendeskripsikan fungsi lembaga-

lembaga negara dalam UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

3.2.3   Mendeskripsikan hubungan 

antarlembaga negara dalam UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

 

1.  4.2 Menyaji hasil telaah fungsi 4.2.1    Menunjukkan keterampilan 



  

 

 

lembaga-lembaga negara 

dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

mengamati tentang fungsi lembaga-

lembaga negara dalam UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

4.2.2. Menunjukkan keterampilan menanya 

tentang fungsi lembaga-lembaga 

negara dalam UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

4.2.3. Menyusun laporan hasil telaah 

tentang fungsi lembaga-lembaga 

Negara dalam UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

4.2.4. Menyajikan laporan hasil telaah 

tentang fungsi lembaga-lembaga 

Negara dalam UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

 

2.  4.9 Menyaji bentuk partisipasi 

kewarganegaraan yang 

mencerminkan komitmen 

terhadap keutuhan 

nasional. 

 

4.9.1 Memberikan contoh praktik sikap 

positif terhadap lembaga-lembaga 

negara sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

4.9.2 Mencoba praktik kewarganegaraan 

sebagai perwujudan menghargai 

system Pemerintah Indonesia 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Pertemuan 1 

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu : 

a. Menjelaskan pengertian kedaulatan rakyat 

b. Menjelaskan macam kedaulatan 



  

 

 

c. Menjelaskan sifat kedaulatan 

d. Menjelaskan landasan hukum Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat 

e. Menjelaskan pembagian kekuasaan dalam Negara 

f. Menyusun laporan hasil telaah tentang makna kedaulatan rakyat 

g. Menyajikan hasil telaah tentang makna kedaulatan rakyat 

 

Pertemuan 2 

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu : 

a. Menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila 

b. Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila 

c. Menjelaskan asas-asas pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi 

Pancasila. 

d. Mengamati perwujudan demokrasi Pancasila dalam lingkungan sekolah 

dan masyarakat 

e. Menyusun laporan hasil telaah tentang makna demokrasi Pancasila 

f. Menyajikan hasil telaah tentang makna demokrasi Pancasila 

 

Pertemuan 3 

a. Menjelaskan lembaga negara sesuai UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

b. Menjelaskan kedudukan lembaga negara sesuai UUD Negara Republik 

Indonesia   Tahun 1945 

c. Menjelaskan tugas dan wewenang lembaga negara sesuai UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

d. Menjelaskan keanggotaan lembaga negara sesuai UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 

Pertemuan 4 

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu : 

a. Mengidentifikasi sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia di 

berbagai lingkungan 



  

 

 

b. Mencoba wawancara dengan pejabat/tokoh politik tentang tugas lembaga 

pemerintahan atau politik di lingkungan masyarakat. 

c. Menyajikan hasil wawancara tentang pejabat/tokoh politik tentang tugas 

d. lembaga pemerintahan atau politik di lingkungan masyarakat 

 

D. Materi Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

a. Pengertian kedaulatan rakyat 

b. Macam-macam kedaulatan 

c. Sifat kedaulatan 

d. Landasan hukum Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat 

e. Pembagian kekuasaan dalam Negara 

 

Pertemuan Kedua 

a. Pengertian demokrasi Pancasila 

b. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila 

c. Asas-asas pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi Pancasila. 

d. Perwujudan demokrasi Pancasila dalam lingkungan sekolah dan 

masyarakat 

e. Makna demokrasi Pancasila 

Pertemuan Ketiga 

a. Lembaga negara sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Kedudukan lembaga negara sesuai UUD Negara Republik Indonesia   

Tahun 1945 

c. Tugas dan wewenang lembaga negara sesuai UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

d. Keanggotaan lembaga negara sesuai UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Pertemuan Keempat 



  

 

 

a. Mengidentifikasi sikap positif terhadap sistem pemerintahan 

Indonesia di berbagai lingkungan 

b. Mencoba wawancara dengan pejabat/tokoh politik tentang tugas 

lembaga pemerintahan atau politik di lingkungan masyarakat. 

c. Menyajikan hasil wawancara tentang pejabat/tokoh politik tentang 

tugas 

lembaga pemerintahan atau politik di lingkungan masyarakat 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pembelajaran Saintifik 

F. Sumber Belajar  

1. Kurikulum 2013. Buku tentang Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk SMP kelas VIII cetakan 1 halaman 26. 

2. UUD 1945 yang diamandemen 

3. Undang-undang tentang lembaga negara Republik Indonesia 

4. Buku atau tulisan tentang lembaga negara sesuai dengan Undang-

undang 

 

G.  Media Pembelajaran 

1. Media 

a. Powerpoint 

b. Gambar Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem 

Ketatanegaraaan menurut UUD 1945 

2. Alat dan Bahan 

a. LCD 

b. Media informasi (media cetak dan elektronik) 

c. Laptop/komputer 

d. Gambar Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem 

Ketatanegaraaan menurut UUD 1945 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 



  

 

 

Pertemuan 1 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek 

kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis 

dan sumber belajar. 

b. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, 

atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah 

c. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai kedaulatan 

rakyat. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

e. Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat 

proses pembelajaran. 

f. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan 

 

2. Kegiatan Inti (90 menit) 

Mengamati   

a. Peserta didik dibagi beberapa kelompok, dengan jumlah anggota 

empat sampai dengan lima peserta didik. 

b. Peserta didik mengamati gambar 2.2 dan gambar 2.3. Kemudian guru 

dapat menambahkan penjelasan tentang gambar tersebut dengan 

berbagai fakta terbaru yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di lingkungan peserta didik, seperti pemilihan ketua 

kelas, pemilihan kepala desa, dan sebagainya. 

 

Menanya 
a. Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang 

ingin diketahui oleh anggota tentang makna kedaulatan rakyat. 

Pertanyaan kelompok dapat ditulis dengan mengisi tabel 2.1 



  

 

 

b. Peserta didik menyusun beberapa pertanyaan, agar mengarah pada 

tujuan pembelajaran, seperti : 

1. Apa pengertian kedaulatan ? 

2. Ada berapa macam kedaulatan ? 

3. Bagaimana kedaulatan dalam suatu negara ? 

4. Siapa pemegang kedaulatan ? 

 

Mengumpulkan Data 

a. Peserta didik secara kelompok mencari informasi untuk menjawab 

pertanyaan yang sudah disusun, dan mengerjakan Aktivitas 2.1 

dengan membaca uraian materi Bab II bagian A sub 1 tentang makna 

kedaulatan rakyat, dan sumber belajar lain. 

b. Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber belajar lain seperti 

buku penunjang atau internet. Guru juga dapat menjadi narasumber 

atas pertanyaan peserta didik di kelompok. 

Mengasosiasi 

a. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menghubungkan 

informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna 

kedaulatan rakyat 

b. Peserta didik mengambil kesimpulan berdasarkan informasi, Guru 

membimbing kelompok dalam langkah ini. 

Mengkomunikasikan  

a. Peserta didik menyusun laporan hasil telaah tentang makna 

kedaulatan rakyat secara tertulis. Laporan dapat berupa displai, bahan 

tayang, maupun dalam bentuk kertas lembaran. 

b. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah 

dikelas. Kegiatan penyajian dapat setiap kelompok secara bergantian 

didepan kelas. Atau melalui memajang hasil telaah (displai) di 

dinding kelas dan kelompok lain saling mengunjungi dan memberikan 



  

 

 

komentar atas hasil telaah kelompok lain. Guru dapat juga melakukan 

bentuk penyajian sesuai kondisi sekolah. 

3. Penutup (15 menit) 

a. Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dengan dibimbing 

Guru. 

b. Guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperi 

Tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat 

pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan. 

c. Guru melakukan tes secara tertulis atau lisan untuk menilai 

pengetahuan peserta didik. Guru dapat menggunakan soal Uji 

Kompetensi 2.1 di halaman 47 atau membuat soal sesuai tujuan 

pembelajaran. 

d. Guru menjelaskan kegiatan pertemuan berikutnya dan memberikan 

tugas untuk mempelajari materi demokrasi di halaman 29 - 33. 

 

Pertemuan 2 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek 

kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku 

tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik 

membuka Buku PPKn Kelas VIII Bab II bagian A sub 1 tentang 

demokrasi. 

b. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, 

atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah 

c. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai 

kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

e. Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang 

manfaat proses pembelajaran. 



  

 

 

f. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang 

akan dipelajari 

2. Kegiatan Inti (90 menit) 

Mengamati  

a. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan 

jumlah anggota empat sampai dengan lima peserta didik. 

Upayakan anggota kelompok berbeda dengan pertemuan 

sebelumnya. 

b. Peserta didik mengamati gambar 2.2 tentang pemilihan umum.  

 Menanya  

a. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang tentang makna 

demokrasi Pancasila. 

b. Peserta didik merumuskan pertanyaan tentang tentang makna 

demokrasi Pancasila. 

Mengumpulkan data  

a. Peserta didik secara kelompok mencari informasi untuk menjawab 

pertanyaan yang sudah disusun, dengan membaca uraian materi 

Bab II bagian A sub 2 tentang demokrasi Pancasila. Kemudian 

kelompok mengidentifikasi perwujudan demokrasi Pancasila di 

lingkungan sekolah dan masyarakat berdasarkan pengalaman 

peserta didik. 

b. Peserta didik dengan mencari sumber belajar lain seperti buku 

penunjang lain atau internet, seperti UU No 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 15 

Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu. 

c. Guru juga dapat menjadi nara sumber atas pertanyaan peserta 

didik dikelompok. 

 Mengasosiasi  



  

 

 

a.  Peserta didik dengan bimbingan Guru membimbing kelompok 

untuk menghubungkan informasi yang diperoleh untuk 

menyimpulkan tentang makna demokrasi Pancasila 

Mengomunikasikan 

a. Peserta didik menyusun laporan hasil telaah tentang makna 

demokrasi Pancasila secara tertulis. Laporan dapat berupa display, 

bahan tayang, maupun dalam bentuk kertas lembaran. 

b. Setiap kelompok menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan 

penyajian dapat setiap kelompok secara bergantian didepan kelas. 

Atau melalui memajang hasil telaah (displai) di dinding kelas dan 

kelompok lain saling mengunjungi dan memberikan komentar atas 

hasil telaah kelompok lain.  

 

 

Penutup (15 menit) 

c. Peserta didik demgan panduan guru menyimpulkan pembahasan 

tentang makna demokrasi Pancasila. 

d. Guru memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan 

tentang makna demokrasi Pancasila. 

e. Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang. 

f. Pembelajaran diakhiri dengan salam. 

 

Pertemuan 3 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek 

kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku 

tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik 

membuka Buku PPKn Kelas Bab II bagian B tentang sistem 

pemerintahan Indonesia di halaman 31. 



  

 

 

b. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, 

atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah 

c. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai lembaga 

Negara Indonesia 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

e. Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang 

manfaat proses pembelajaran. 

f. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan peserta didik. 

 

2. Kegiatan Inti (90 menit) 

Mengamati  

a. Peserta didik dalam kelas dibagi menjadi delapan kelompok 

secara adil. Upayakan anggota kelompok berbeda dengan 

pertemuan sebelumnya. Kemudian guru membagi tugas tema 

kelompok sesuai dengan delapan lembaga negara di Indonesia 

yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. 

b. Setiap kelompok mengamati gambar tentang lembaga Negara 

sesuai dengan tugasnya.  

 

Menanya  

a. Guru meminta peserta didik secara kelompok mengidentifikasi 

pertanyaan yang ingin diketahui oleh anggota tentang lembaga 

negara tersebut. 

b. Guru dapat membimbing pertanyaan peserta didik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, seperti : 

1. Apa saja lembaga negara di Indonesia ? 

2. Bagaimana kedudukan setiap lembaga negara ? 

3. Apa tugas dan wewenang setiap lembaga negara di 

Indoensia ? 



  

 

 

4. Bagaimana keanggotaan setiap lembaga negara ? 

5. Bagaimana hubungan antarlembaga negara di Indonesia ? 

 

Mengumpulkan data  

a. Peserta didik secara kelompok mencari informasi untuk 

menjawab pertanyaan yang sudah disusun, dan mengerjakan 

Aktivitas 2.4 dengan membaca uraian materi Bab II bagian A 

sub 2 tentang sistem pemerintahan Indonesia dan Bagian B 

tentang Hubungan antarlembaga negara. 

b. Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber belajar lain 

seperti buku penunjang lain, peraturan perundangan tentang 

lembaga negara atau internet, seperti : 

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,DPD, dan 

DPRD 

 

 

 

Mengasosiasi 

a. Peserta didik secara kelompok menghubungkan informasi 

yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang lembaga negara 

yang bersangkutan. Guru membimbing kelompok dalam 

langkah ini, seperti membantu mengambil kesimpulan 

berdasarkan informasi. 

 

Mengomunikasikan  

a. Setiap kelompok menyusun hasil telaah tentang lembaga 

negara sesuai tugasnya secara tertulis. Laporan dapat berupa 

displai, bahan tayang, maupun dalam bentuk kertas lembaran 

sesuai kondisi sekolah. Kembangkan kreatifitas kelompok 

dalam menyusun laporan.  



  

 

 

 

Penutup (15 menit) 

a. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan 

pembahasan tentang fungsi, kedudukan, tugas dan wewenang 

lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Guru memberikan refleksi dengan mengajukan pertanyaan 

tentang hubungan antar lembaga-lembaga negara sesuai 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan 

datang. 

d. Pembelajaran diakhiri dengan do’a dan salam. 

 

Pertemuan 4 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik 

untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, 

mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, 

kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Secara khusus 

meminta peserta didik membuka Buku PPKn Kelas VIII yang 

memuat materi Bab II bagian C tentang sikap positif terhadap 

sistem pemerintahan Indonesia. 

b. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, 

bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah 

c. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai 

sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

 

Kegiatan Inti (90 menit) 

Mengamati  



  

 

 

a. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok 

beranggotakan 4 – 5 orang. 

b. Guru membagikan materi berita berbagai contoh kasus sikap 

terhadap pemerintahan, seperti unjuk rasa terhadap kebijakan 

pemerintah, kasus sengketa pemilu, dan sebagainya. Atau guru 

dapat meminta peserta didik untuk menceritakan berbagai 

peristiwa yang diketahui berkaitan dengan masalah lembaga 

negara. 

Menanya  

a. Peserta didik dengan bimbingan guru menyusun pertanyaan 

berkaitan dengan sikap yang tepat apabila terdapat masalah 

berkaitan dengan pemerintahan di lingkungan sekolah, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Mengumpulkan data 

a. Peserta didik mengidentifikasi sikap positif terhadap sistem 

pemerintahan di berbagai lingkungan, sesuai tugas pada bagian 

C tentang Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintah Indonesia. 

. 

Mengasosiasi  

a. Peserta didik menghubungkan berbagai informasi yang 

diperoleh untuk mengambil kesimpulan sikap yang tepat. 

b. Guru membimbing kelompok dalam langkah ini, seperti 

membantu 

mengambil kesimpulan berdasarkan informasi. 

 

 

Mengomunikasikan 

a. Peserta didik menyajikan hasil telaah didepan kelas. Peserta 

didik dapat saling bertanya jawab dalam penyajian. 



  

 

 

b. Guru membimbing kelompok untuk menyajikan hasil 

wawancara dengan aparat pemerintah atau tokoh politik di 

lingkungannya. 

c. Guru memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik baik 

meluruskan jawaban yang kurang tepat, maupun penghargaan 

atas jawaban yang benar. 

 

Penutup (15 menit) 

a. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan 

tentang contoh Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintah 

Indonesia. 

b. Guru memberikan refleksi dengan mengajukan pertanyaan 

tentang contoh praktik sikap positif terhadap Sistem Pemerintah 

Indonesia. 

c. Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang. 

d. Pembelajaran diakhiri dengan salam. 

 

 

I. Penilaian  

1. Sikap spiritual 

a. Teknik  :  Observasi 

b. Bentuk Instrumen  :  Lembar observasi 

c. Kisi-kisi  : 

No. Sikap/nilai Butir Instrumen 

1. Perilaku beriman 1 

2. Perilaku bertaqwa 2,3 

3. Menunjukkan rasa syukur 4 

Instrumen : Lihat Lampiran 

 

2. Sikap sosial 

a. Teknik    : Penilaian antar teman 



  

 

 

b. Bentuk Instrumen  :  

c. Kisi-kisi   :  

No. Sikap/nilai Bentuk Instrumen 

1. Peduli 1 

2. Tanggung Jawab 2 

3. Kedisiplinan 3 

Instrumen  : Lihat Lampiran 

 

3. Pengetahuan 

a. Teknik   : Tes Uraian 

b. Bentuk Instrumen  : Presentasi/Tanya jawab 

c. Kisi-kisi    : 

No. Butir Instrumen  

1. Jelaskan fungsi lembaga-lembaga negara 

dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945! 

Uraian Nomor 1 

2. Jelaskan kedudukan lembaga-lembaga 

negara dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945! 

Uraian Nomor 2 

3. Jelaskan tugas dan wewenang lembaga-

lembaga negara dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945! 

 

Uraian Nomor 3 

4. Sebutkan hubungan antar lembaga-

lembaga negara sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945! 

 

Uraian Nomor 4 

5. Sebutkan contoh-contoh sikap positif Uraian Nomor 5 



  

 

 

terhadap lembaga-lembaga negara sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945! 

Instrumen : Lihat Lampiran 

 

4. Ketrampilan 

a. Teknik   : Observasi 

b. Bentuk Instrumen  : Check List 

c. Kisi-kisi   : 

No. Ketrampilan Butir Instrumen 

1. Presentasi  

2. Display  

3. Simulasi   

Instrumen  : Lihat Lampiran 

 

 

Semarang, 1 September 2014 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah     Guru Pamong 

 

 

 

Drs. Haryanto Dwiyantoro, MM         Dra. Yuni Edi Winari  

NIP. 19610612 198603 1 027          NIP. 19630620 198803 2 

007    

 

 

 

 

 



  

 

 

Lampiran Penilaian RPP KD 3.2 

1. Sikap Spiritual 

Pedoman Observasi sikap Spiritual 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta 

didik. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor sesuai sikap 

spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

4 : selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. 

3 : sering, apabila sering melakuka sesuai pernyataan  

  dan kadang-kadang tidak melakukan. 

2 : kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan  

  dan sering tidak melakukan. 

1 : tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. 

 

Nama peserta didik : .................................. 

Kelas   : .................................. 

Tanggal Pengamatan : .................................. 

Materi Pokok  : .................................. 

No. Aspek Pengamatan Skor Keterangan 

  1 2 3 4  

1. Peserta didik menunjukkan 

perilaku beriman berakhlak 

mulia dalam kehidupan di 

lingkungan sekolah, 

masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

     

2. Peserta didik mencontohkan 

perilaku bertaqwa kepada 

Tuhan YME dalam 

     



  

 

 

kehidupan di lingkungan 

sekolah, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

3. Peserta didik mencontohkan 

perilaku bertaqwa kepada 

Tuhan YME dengan 

beribadah di lingkungan 

sekolah. 

     

4. Peserta didik mencontohkan 

rasa syukur dalam 

kehidupan di lingkungan 

masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

     

Jumlah skor      

Petunjuk Penyekoran : 

Peserta didik memperoleh nilai  

Baik sekali : apabila memperoleh skor 13-16 

Baik  : apabila memperoleh skor 9-12 

Cukup  : apabila memperoleh skor 5-8 

Kurang  : apabila memperoleh skor 1-4 

 

2. Sikap sosial  

a. Peduli 

Pedoman Observasi Sikap Peduli 

Petunjuk  : 

Lembaran diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta 

didik dalam kepedulian. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor 

sesuai sikap kepedulian yang ditampilkan oleh peserta didik, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

4 : selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. 



  

 

 

3 : sering, apabila sering melakuka sesuai pernyataan  

  dan kadang-kadang tidak melakukan. 

2 : kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan  

  dan sering tidak melakukan. 

1 : tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. 

 

Nama peserta didik : .................................. 

Kelas   : .................................. 

Tanggal Pengamatan : .................................. 

Materi Pokok  : .................................. 

No. Aspek Pengamatan Skor Keterangan  

  1 2 3 4  

1. Menjaga kebersihan 

kelas 

     

2. Suka menolong 

teman/orang lain 

     

3. Kesediaan melakukan 

tugas sesuai 

kesepakatan 

     

4. Rela berkorban untuk 

orang lain 

     

Jumlah skor      

Petunjuk Penyekoran : 

Peserta didik memperoleh nilai  

Baik sekali : apabila memperoleh skor 13-16 

Baik  : apabila memperoleh skor 9-12 

Cukup  : apabila memperoleh skor 5-8 

Kurang  : apabila memperoleh skor 1-4 

 

b. Tanggung Jawab 

Pedoman Observasi Sikap Tanggung Jawab 



  

 

 

Petunjuk  : 

Lembaran diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 

dalam tanggung jawab. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor 

sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

4 : selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. 

3 : sering, apabila sering melakuka sesuai pernyataan  

  dan kadang-kadang tidak melakukan. 

2 : kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan  

  dan sering tidak melakukan. 

1 : tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. 

 

Nama peserta didik : .................................. 

Kelas   : .................................. 

Tanggal Pengamatan : .................................. 

Materi Pokok  : .................................. 

No. Aspek Pengamatan Skor Keterangan 

  1 2 3 4  

1. Melaksanakan tugas 

individu dengan baik 

     

2. Menerima resiko dan 

tindakan yang dilakukan 

     

3. Tidak menuduh orang 

lain tanpa bukti yang 

akurat 

     

4. Mengembalikan barang 

yang dipinjam 

     

5. Meminta maaf atas 

kesalahan yang dilakukan 

     

Jumlah Skor      



  

 

 

 

Petunjuk Penyekoran : 

Peserta didik memperoleh nilai  

Baik sekali : apabila memperoleh skor 13-16 

Baik  : apabila memperoleh skor 9-12 

Cukup  : apabila memperoleh skor 5-8 

Kurang  : apabila memperoleh skor 1-4 

 

c. Disiplin  

Pedoman Observasi Sikap Tanggung Jawab 

Petunjuk  : 

Lembaran diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 

dalam kedisiplinan. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor sesuai 

sikap kedisiplinan yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Ya  : apabila siswa menunjukkan perbuatan sesuai aspek  

   pengamatan. 

Tidak  : apabila siswa tidak menunjukkan perbuatan sesuai  

   aspek pengamatan. 

Nama peserta didik : .................................. 

Kelas   : .................................. 

Tanggal Pengamatan : .................................. 

Materi Pokok  : .................................. 

No. Sikap yang diamati Melakukan  Keterangan  

  Ya  Tidak   

1. Masuk kelas tepat waktu    

2. Mengumpulkan tugas tepat waktu    

3. Memakai seragam sesuai tata tertib    

4. Mengerjakan tugas yang diberikan    

5. Tertib dalam mengikuti pembelajaran    



  

 

 

6. Mengikuti praktikum sesuai dengan 

langkah yang ditetapkan 

   

7. Membawa buku tulis sesuai mata 

pelajaran 

   

8. Membawa buku tes mata pelajaran    

Jumlah    

Petunjuk Penyekoran : 

Peserta didik memperoleh nilai  

Baik sekali : apabila terdapat 7-8 jawaban YA 

Baik  : apabila terdapat 5-6 jawaban YA 

Cukup  : apabila terdapat 3-4 jawaban YA 

Kurang  : apabila terdapat 1-2 jawaban YA 

 

3. Pengetahuan  

 Teknik Penilaian  : Tes Tulis 

 Bentuk Instrumen : Uraian 

 Kisi-kisi  : 

No. Indikator Butir Instrumen 

1. Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi 

lembaga-lembaga negara dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

 

Jelaskan fungsi lembaga-

lembaga negara dalam 

Undang-Undang Dasar 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945! 

 

2. Peserta didik dapat menguraikan kedudukan 

lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Jelaskan kedudukan 

lembaga-lembaga negara 

dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945! 

 



  

 

 

3. Peserta didik dapat menjelaskan tugas dan 

wewenang lembaga-lembaga negara dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 

Jelaskan tugas dan 

wewenang lembaga-

lembaga negara dalam 

Undang-Undang Dasar 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945! 

 

4. Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan 

antar lembaga-lembaga negara sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 

Sebutkan hubungan antar 

lembaga-lembaga negara 

sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945! 

 

5. Peserta didik dapat menentukan sikap positif 

terhadap lembaga-lembaga negara sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Sebutkan contoh-contoh 

sikap positif terhadap 

lembaga-lembaga negara 

sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945! 

 

Pedoman penskoran  : 

No. Soal Jawaban benar Skor 

   

   

   

   

   

Jumlah skor maksimal  

 



  

 

 

4. Ketrampilan  

a. Teknik Penilaian  : Observasi 

b. Bentuk Instrumen  : Pedoman Observasi 

c. Instrumen Penilaian  :  

 

Pedoman Observasi Presentasi 

Kelompok  : ............................ 

Kelas   : ............................ 

Materi Pokok : ............................ 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian  

Rata-rata Skor Penguasaan 

Materi 

Aktifitas  Kreativitas  

      

      

      

      

 

Pedoman Penilaian Display 

Kelas   : ............................ 

Materi Pokok : ............................ 

 

 

No. 

 

Kelompok 

 

Aspek Penilaian 

 

Rata-

rata skor Penguasaan 

Materi  

Kreativitas Kerjasama 

      

      

      

 

a. Teknik Penilaian  : Observasi  

b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 



  

 

 

 

Pelaksanaan Simulasi : 

Lembar Penilaian Simulasi 

 

No. Nama Siswa Kesesuaian 

dengan tema 

Penjiwaan 

pemeran 

Tanggapan 

Kelompok 

1     

2dst     

 

Keterangan  

Kesesuaian dengan tema : 

Nilai Maksimal = 40 

 Nilai 40 jika sangat tepat dengan tema 

 Nilai 30 jika tepat dengan tema 

 Nilai 20 jika kurang tepat dengan tema 

 Nilai 10 jika tidak tepat dengan tema 

 

Penjiwaan pemeran  : 

Nilai Maksimal = 30 

 Nilai 30 jika melaksanakan peran dengan penuh tanggung jawab 

sehingga sangat sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan 

 Nilai 20 jika melaksanakan peran dengan kurang tanggung jawab 

sehingga agak sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan 

 Nilai 10 jika melaksanakan peran dengan tidak tanggung jwab 

sehingga tidak sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan 

Tanggapan kelompok lain : 

Nilai Maksimal = 30 

 Nilai 30 jika jawabannya sangat tepat 

 Nilai 20 jika jawabannya tepat 

 Nilai 10 jika jawabannya tidak tepat 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


