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ABSTRAK

Misbahudin, Agus.2015. Efektivitas Penerapan Strategi Peer Lessons Berbasis
Pendekatan Saintifik dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada
Pembelajaran PKn di SMP Negeri 5 Magelang. Skripsi, Jurusan Politik dan
Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Drs. Ngabiyanto, M.Si, Pembimbing II: Drs. Tijan, M.Si.
Kata kunci: Efektivitas, Strategi Peer Lessons Berbasis Pendekatan Saintifik,

Hasil Belajar.
Guru sebagai perantara ilmu pengetahuan memiliki andil yang sangat

besar dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru haruslah mempunyai
kompetensi yang cukup memadai dalam hal menemukan gagasan-gagasan baru
(inovasi dalam pembelajaran). Mayoritas guru-guru saat ini, khususnya guru PKn,
masih menggunakan konsep pembelajaran konvensional. Apabila tidak ada
inovasi dan kreasi dari guru akan berdampak pada siswa. Siswa akan merasa
bosan pada pelajaran PKn sehingga hasil belajarnya menjadi rendah. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya rasa ketidakpuasan terhadap hasil belajar PKn siswa
Kelas VII SMP Negeri 5 Magelang yang dapat dikatakan masih di bawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu ≥75. Selain itu, dari studi pendahuluan selama
PPL 1 (observasi dan orientasi)  guru-guru PKn di SMP Negeri 5 Magelang lebih
sering menggunakan pembelajaran konvensional (direct instruction). Hal tersebut
dapat menjadikan siswa cepat bosan dan hanya berperan sebagai pendengar yang
pasif. Oleh karena itu maka perlu adanya inovasi dalam pembelajaran yang
selaras dengan pendidikan masa kini. Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat
dilakukan adalah melalui penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan
saintifik.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang diambil
adalah: 1) bagaimana penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan
saintifik pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 5 Magelang, 2) apakah
penerapan startegi peer lessons berbasis pendekatan saintifik efektif dalam
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 5
Magelang.

Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimental dengan
menggunakan nonequivalent control group design. Sampel penelitian ini adalah
kelas VII A (kelas eksperimen) dan kelas VII B (kelas kontrol). Cara pengambilan
sampel dengan menggunakan cluster sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan tes, dokumentasi, dan observasi. Analisis Instrumen tes
menggunakan uji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda.
Teknik analisis penelitian eksperimen meliputi analisis data awal yang diperoleh
dari pre test, kemudian analisis data akhir menggunakan uji independent sample t
test (uji  t) dengan data yang di uji rata-rata hasil belajar post test kelas
eksperiman dan kelas kontrol.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menujukkan bahwa langkah-
langkah strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik adalah 1) pada tahap
mengamati, di dalam strategi peer lessons peserta didik dibagi menjadi kelompok-
kelompok kecil sesuai dengan segmen materi. Peserta didik mengamati objek
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yang akan dipelajari, 2) pada tahap menanya, di dalam strategi peer lessons
peserta didik  dalam kelompok dibimbing oleh guru untuk dapat mengajukan
pertanyaan. Melalui kegiatan menanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta
didik terhadap materi yang sedang mereka pelajari, 3) pada tahap mengumpulkan
informasi, di dalam strategi peer lessons peserta didik dalam kelompok
mengumpulkan informasi dengan membaca sumber lain selain buku teks. Guru
menyarankan kepada peserta didik untuk menyiapkan media presentasi materi
yang dibuat berdasarkan kreasi peserta didik dalam kelompok, 4) pada tahap
mengasosiasi, di dalam strategi peer lessons peserta didik menemukan keterkaitan
satu informasi dengan informasi lainnya sambil mereka berdiskusi menyelesaikan
tugas media presentasi materi, 5) pada tahap mengomunikasikan, di dalam strategi
peer lessons peserta didik dalam kelompok mengomunikasikan atau
mempresentasikan materi di depan kelas dengan dibantu media presentasinya
masing-masing. Dari penilaian pengamatan pembelajaran kelas eksperimen
mendapat persentase total keseluruhan sebesar 86.50%  yang termasuk ke dalam
kriteria sangat baik Hasil uji t tersebut diperoleh bahwa nilai post test dari masing-
masing kelas menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan (thitung > ttabel =
4.893 > 2.002). Nilai rata-rata post test pada kelas eksperimen memperoleh skor
rata-rata  85.33. Artinya pada kelas eksperimen mengalami kenaikan atau
peningkatan hasil belajar. Pada kelas eksperimen memiliki nilai pre test 61.67
menjadi 85.33, mengalami kenaikan sebesar 23.66, sehingga strategi peer lessons
berbasis pendekatan saintifik  memberikan pengaruh 20.18%, dan nilai rata-rata
85.33 melebihi KKM yang ditetapkan ≥ 75.

Simpulan yang dipeoleh dari penelitian ini adalah penerapan strategi peer
lessons berbasis pendekatan saintifik efektif, indikatornya adalah melibatkan
aktivitas siswa, menarik minat dan perhatian siswa, membangkitkan motivasi
siswa, dan peragaan dalam pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar
Pendidikan Kewarganegaraan pada kompetensi dasar 4.1 menjelaskan hakikat
kemerdekaan mengemukakan pendapat di kelas eksperimen (VII A) SMP Negeri
5 Magelang. Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang peneliti ajukan yaitu 1)
pada awal kegiatan pembelajaran, guru perlu menjelaskan pengertian dan
langkah-langkah strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik secara jelas
serta memotivasi siswa dengan mengajaknya untuk belajar aktif dalam
menemukan dan mengolah informasi berdasarkan pengalaman mereka sendiri
dalam pelajaran, 2) dalam hal pelaksanaan strategi peer lessons berbasis
pendekatan saintifik guru perlu mengawasi dan mengarahkan siswa agar tidak
terjadi kesalahan konsep pada siswa dalam menyampaikan materi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan

suatu bangsa dan negara. Guru sebagai perantara ilmu pengetahuan memiliki

andil yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru

haruslah mempunyai kompetensi yang cukup memadai dalam hal

menemukan gagasan-gagasan baru (inovasi dalam pembelajaran). Inovasi

dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh

guru. Kemauan guru untuk mencoba menemukan, menggali, dan mencari

terobosan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang variatif

merupakan salah satu penunjang munculnya berbagai inovasi-inovasi baru

(Shoimin, 2014:21).

Mayoritas guru-guru saat ini, khususnya guru PKn, masih

menggunakan konsep pembelajaran konvensional. Apabila tidak ada inovasi

dan kreasi dari guru akan berdampak pada siswa. Siswa akan merasa bosan

pada pelajaran PKn sehingga hasil belajarnya menjadi rendah. Penelitian

yang dilakukan di SMP Negeri 5 Magelang ini dilatarbelakangi karena rasa

ketidakpuasan terhadap hasil belajar PKn siswa Kelas VII. Data awal yang

diperoleh pada saat penulis Praktik Pengalaman Lapangan menunjukkan hasil

belajar kognitif PKn empat kelas yang diajar oleh Bu Widati Fatma Suharti,

S.Pd yaitu kelas VII A dengan rata-rata kelas 68, kelas VII B dengan rata-rata
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kelas 63, kelas VII C dengan rata-rata kelas 71, dan kelas VII D dengan rata-

rata kelas 67. Begitu pula  untuk empat kelas yang diajar oleh Bu Maryani,

S.Pd yaitu kelas VII E dengan rata-rata kelas 73, kelas VII F dengan rata-rata

kelas 66, kelas VII G dengan rata-rata kelas 68, dan kelas VII H dengan rata-

rata kelas 67  (data nilai UTS pada semester ganjil tahun 2014/2015). Nilai

rata-rata kelas tersebut dapat dikatakan masih di bawah Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) mata pelajaran PKn di SMP Negeri 5 Magelang, yaitu ≥75.

Berdasarkan studi pendahuluan selama pengalaman PPL 1 (observasi

dan orientasi) tahun 2014, guru PKn di SMP Negeri 5 Magelang, yaitu Bu

Widati Fatma Suharti (Guru Kelas VII), Bu Maryani (Guru Kelas VII), serta

Pak Humisar Hutagalung (Guru Kelas VIII) dalam pembelajarannya lebih

sering menggunakan pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional

yang sering digunakan yaitu ceramah bervariasi. Menurut Ngalimun

pembelajaran konvensional atau pembelajaran langsung (direct instruction)

adalah strategi pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru (Ngalimun,

2013: 10). Penerapan pembelajaran langsung (konvensional) menekankan

peranan guru lebih dominan dibandingkan dengan peranan siswa. Kenyataan

tersebut dapat menjadikan siswa cepat bosan dan hanya berperan sebagai

pendengar yang pasif.

Melihat fenomena tersebut maka perlu adanya inovasi dalam

pembelajaran yang  selaras dengan pendidikan masa kini. Pendidikan masa

kini merupakan pendidikan yang menekankan pada mencari informasi dan

mengolahnya sendiri sehingga terbentuk pengalaman belajar yang mandiri.
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Hal ini  karena terjadi perubahan paradigma dalam pembelajaran yaitu

dulunya pembelajaran berpusat pada guru namun sekarang pembelajaran

sudah berpusat pada siswa. Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat

dilakukan adalah melalui penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan

saintifik.

Strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik adalah strategi

yang mendukung pengajaran sesama siswa di dalam kelas yang tahapannya

mengadopsi dari sintaks/tahapan pemebelajaran pendekatan saintifik yang

meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,

mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kelebihan strategi peer lessons

berbasis pendekatan saintifik antara lain dapat melibatkan siswa secara aktif,

dapat meningkatkan kerjasama dan keberanian siswa, serta meningkatkan

hasil belajar siswa. Diharapkan dengan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik ini dapat tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa di

kelas. Dengan kata lain, terciptalah interaksi edukatif. Dalam interaksi ini

guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa

berperan sebagai subjek belajar yang aktif sehingga suasana pembelajaran

dapat lebih menyenangkan dan bisa berpengaruh kepada hasil belajar

Pendidikan Kewarganegaraan yang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk

melakuan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Strategi Peer

Lessons Berbasis Pendekatan Saintifik Dalam Meningkatkan Hasil Belajar

Siswa Pada Pembelajaran PKn Di SMP Negeri 5 Magelang ”.
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik

pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 5 Magelang?

2. Apakah penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn di

SMP Negeri 5 Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 5 Magelang;

2. untuk mengetahui apakah penerapan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada

pembelajaran PKn di SMP Negeri 5 Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik

secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siswa, guru, dan

sekolah serta bagi peneliti sendiri dalam pengembangan khasanah ilmu

pengetahuan, khususnya dalam pembelajaran PKn.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi siswa

dalam meningkatkan hasil belajarnya pada pembelajaran PKn.

b. Bagi Guru, hasil penelitian ini memberi inspirasi bagi guru dalam hal

inovasi  pembelajaran PKn terutama yang berkaitan dengan Penerapan

Strategi Peer Lessons Berbasis Pendekatan Saintifik Dalam

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKn.

c. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi sekolah

untuk terus mengembangkan strategi dan pendekatan pembelajaran

yang aktif dan inovatif berpusat pada siswa (student centered).

d. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan,

pengetahuan, dan pengalaman kongkrit peneliti berkaitan dengan

Efektivitas Penerapan Strategi Peer Lessons Berbasis Pendekatan

Saintifik Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran

PKn Di SMP Negeri 5 Magelang.
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E. Batasan Istilah

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata

efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya). Poerwadarminta

(1990:219) menjelaskan, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat,

atau dapat membawa hasil. Efektivitas dalam penelitian ini merupakan proses

pembelajaran menggunakan strategi peer lessons berbasis pendekatan

saintifik pada pokok bahasan atau kompetensi dasar 4.1 Menjelaskan hakikat

kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam rangka membantu peserta didik

meningkatkan kemampuan kognitif. Peningkatan kemapuan kognitif yang

dimaksud dalam penelitian ini, kemampuan kognitif yang sesuai dengan

tujuan pemebelajaran yang dicapai. Peningkatan kemampuan kognitif

tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar yang

lebih baik setelah penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan

saintifik dan dapat mencapai KKM yang ditetapkan yaitu ≥ 75.

2. Strategi Peer Lessons Berbasis Pendekatan Saintifik

Strategi peer lessons adalah strategi yang baik digunakan untuk

menggairahkan kemauan peserta didik untuk mengajarkan materi kepada

temannya (Hisyam Zaini, 2008:62). Menurut Hosnan (2014:34) pendekatan

saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa



7

berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah

dari guru.

Strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik adalah strategi

yang mendukung pengajaran sesama siswa di dalam kelas yang tahapannya

mengadopsi dari sintaks/tahapan pemebelajaran pendekatan saintifik yang

meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,

mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

3. Hasil Belajar Siswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hasil adalah sesuatu yang

diadakan oleh usaha. Belajar adalah suatu kegiatan yang kita lakukan untuk

memperolah sejumlah ilmu pengetahuan (Djamarah dan Aswan Zein,

2002:10). Jadi hasil belajar adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk

memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan. Hasil belajar dalam penelitian ini

adalah Hasil belajar pada penelitian ini adalah hasil belajar untuk ranah

kognitif yang didapatkan dari hasil skor tes siswa.

4. Pembelajaran

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu

memperoleh kemudahan Briggs (dalam Rifa’i, 2010:190). Dalam penelitian

ini pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran PKn dengan

menerapkan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik dalam rangka

meningkatkan hasil belajar siswa.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Pembelajaran

Suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan itu dapat diselesaikan

pada waktu yang tepat. Efektivitas menekankan pada perbandingan antara

rencana dengan tujuan yang dicapai (Warsita, 2008: 287). Menurut Dick dan

Raiser (dalam Warsita, 2008:228), pembelajaran yang efektif adalah sesuatu

yang memungkinkan peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu

pengetahuan, dan sikap serta yang membuat peserta didik senang.

Pembelajaran yang efektif memudahkan peserta diidk untuk belajar sesuatu

bermanfaat, seperti: fakta, keterampilan, nilai, konsep, cara hidup serasi

dengan sesama, atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan.

Adapun Sutikno (dalamWarsita,2008:288) menyebutkan pembelajaran

yang efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik

untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan

pembelajaran sesuai dengan harapan. Selain itu, Miarso (dalam Warsita,

2008:287) mengemukakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah belajar

yang bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik, melalui pemakaian

prosedur yang tepat. Pengertian ini mengandung dua indikator, yaitu

terjadinya belajar pada peserta didik dan apa yang dilakukan guru.

Eggen dan Kauchak (dalam Warsita, 2008:289) mengemukakan

pembelajaran yang efektif memiliki beberapa indikator yakni:
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1) peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan

perbedaan-perbedaan dan membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan

kesamaan-kesamaan yang ditemukan,

2) guru menyediakan materi sebagai fokus berfikir dan berinteraksi dalam

pelajaran,

3) aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada pengkajian,

4) guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada

peserta didik dalam menganalisis informasi,

5) orientasi pembelajaran penguasaan isi pembelajaran dan pengembangan

keterampilan berpikir, serta

6) guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan

tujuan dan gaya pembelajaran guru.

Sedangkan menurut Wottuba and Wright (dalam Warsita, 2008:289-

290) mengemukakan indikator  yang menunjukkan pembelajaran yang efektif

adalah:

1) pengorganisasian pembelajaran dengan baik,

2) komunikasi secara efektif,

3) penguasaan dan antusiasme dalam mata pelajaran,

4) sikap positif terhadap peserta didik,

5) pemberian ujian dan nilai yang adil,

6) keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, dan

7) hasil belajar peserta didik yang baik.
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan

bahwa efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan guru dalam suatu

proses pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah

direncanakan Adapun Indikator efektifitas pembelajaran yang dimaksud

dalam penelitian ini, apabila proses pembelajaran menggunakan strategi peer

lessons berbasis pendekatan saintifik pada pokok bahasan atau kompetensi

dasar 4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat yang

dapat membantu peserta didik meningkatkan kemampuan kognitif.

Peningkatan kemapuan kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini,

kemampuan kognitif yang sesuai dengan tujuan pemebelajaran yang dicapai.

Peningkatan kemampuan kognitif tersebut dibuktikan dengan adanya

perbedaan rata-rata hasil belajar yang lebih baik setelah penerapan strategi

peer lessons berbasis pendekatan saintifik dan dapat mencapai KKM yang

ditetapkan yaitu ≥ 75. Peningkatan kemampuan kognitif tersebut dapat

tercipta apabila kondisi belajar-mengajar berjalan efektif.  Kondisi belajar-

mengajar yang efektif tersebut dapat tercipta karena dipengaruhi beberapa

variabel. Variabel-variabel tersebut menurut Usman (2011: 21-21) ada empat

jenis variabel yang menentukannya, yaitu:

1) Melibatkan siswa secara aktif

Aktif yang dimaksud Budimansyah (2009:70) ialah melibatkan

siswa dalam proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa

mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, mencari data dan

informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang ditemukan.
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Proses pembelajaran menggunakan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik ini memposisikan peran siswa sebagai pembelajar

yang aktif. Aktivitas siswa ini dilihat dari kegiatan mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi

pembelajaran tentang hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat

dengan melibatkan teman dalam kelompok untuk belajar bersama-sama

dalam memahami materi dan menyampaikannya kepada kelompok lain.

2) Menarik minat dan perhatian siswa

Kondisi belajar-mengajar yang efektif adalah adanya minat dan

perhatian siswa dalam belajar. Menurut William James dalam Usman

(2010:27), minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat

keaktifan belajar siswa. Dalam pembelajaran menggunakan strategi peer

lessons berbasis pendekatan saintifik guru berusaha menarik minat siswa

dengan mengaitkan materi ajar dengan kondisi kehidupan nyata yang ada

di sekitar. Materi ajar yang dihubungkan dengan kehidupan nyata di

sekitar siswa mampu memberikan daya tarik tersendiri untuk

mambangkitkan minat dan perhatian siswa belajar siswa karena siswa

dalam proses pembelajaran dengan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik mampu mengkonstruksi pengalaman dan

pengetahuannya secara mandiri maupun bersama-sama dalam kelompok.

3) Membangkitkan motivasi siswa

Motif merupakan daya dalam diri seseorang yang mendorongnya

untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk
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menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, guru

membangkitkan motivasi siswa saat kegiatan pembelajaran dengan

memberikan pengertian akan manfaat dan pentingnya pelajaran PKn dalam

pembentukan karakter serta pembelajaran nilai-nilai kehidupan yang

dikaitkannya dengan materi ajar tentang hakikat kemerdekaan

mengemukakan pendapat. Selain itu guru juga membangkitkan kompetisi

atau persaingan antar kelompok dalam diskusi sehingga memicu siswa

untuk melakukan yang terbaik dalam aktivitas diskusi.

4) Peragaan dalam pengajaran

Belajar yang efektif harus mulai dengan pengalaman langsung atau

pengalaman konkret dan menuju kepada pengalaman yang lebih abstrak.

Belajar akan lebih efektif jika dibantu dengan alat peraga pengajaran

daripada jika siswa tanpa dibantu dengan alat pengajaran. Manfaat

daripada menggunakan alat peragaan antara lain memperbesar perhatian

siswa, menarik minat dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan

strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik siswa secara

berkelompok bersama-sama mempersiapkan alat peraga yang berupa

media kliping tentang materi yang didapatkanya. Fungsi dari alat peraga

atau media tersebut adalah untuk membantunya pada saat presentasi materi

di depan kelas.
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B. Belajar dan Pembelajaran

Gage dan Berliner (dalam Rifa’I Achmad dan Catharina Tri Anni,

2011:82) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Gagne

(dalam Rifa’I Achmad dan Catharina Tri Anni,2011:82) juga menyatakan

bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang

berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak

berasal dari proses pertumbuhan. Slavin (dalam Rifa’I Achmad dan Catharina

Tri Anni,2011:82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu

yang disebabkan oleh pengalaman. Morgan et.al. (dalam Rifa’I Achamad dan

Catharina Tri Anni,2011:82) menyatakan bahwa belajar merupakan

perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau

pengalaman.

Berdasarkan keempat pengertian tersebut tampak bahwa konsep

tentang belajar mengandung tiga unsur utama menurut Rifa’I Achmad dan

Catharina Tri Anni (2011:82).

1. Belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku

Untuk mengukur seseorang telah belajar, maka diperlukan

perbandingan antar perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan

belajar.Apabila terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa

seseorang telah belajar. Perilaku tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk

perilaku tertentu.

2. Perubahan perilaku terjadi karena proses pengalaman
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Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan kematangan fisik,

seperti tinggi dan berat badan, dan kekuatan fisik, tidak disebut sebagai

hasil belajar.

3. Perubahan perilaku karena belajar bersifat permanen

Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang

adalah sukar untuk diukur. Biasanya perubahan perilaku dapat berlangsung

selama satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun.

Kemudian dari berbagai pandangan tentang belajar di atas, dalam

dunia pendidikan dikenal juga adanya istilah pembelajaran. Gagne (dalam

Khanifatul, 2012:14), intruction atau pemebelajaran adalah suatu sistem yang

bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian

peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk memengaruhi dan

mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.

Pembelajaran juga dinyatakan seperangkat peristiwa (events) yang

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu

memperoleh kemudahan Briggs (dalam Rifa’i, 2010:190). Seperangkat

peristiwa itu membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika

peserta didik melakukan self intruction dan di sisi lain kemungkinan juga

bersifat eksternal, yaitu jika bersumber antara lain dari pendidik. Jadi

teaching itu hanya sebagian dari intruction, sebagai salah satu bentuk

pembelajaran. Unsur utama dari pembelajaran adalah pengalaman anak

sebagai seperangkat event sehingga terjadi proses belajar.
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C. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa, “pendidikan

kewarganegaraan dimaksudkan    untuk membentuk peserta didik

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air".

Melalui mata pelajaran PKn siswa diharapkan untuk mempunyai

pengetahuan tentang NKRI, memiliki sikap menghormati, menghargai dan

memiliki tanggung jawab akan dirinya sendiri, bangsa dan negara serta

memiliki keterampilan untuk menjalin hubungan di dalam negeri ataupun di

luar negeri sesuai dengan nilai dan norma yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang memberikan

pengetahuan tentang nilai dan menanamkan sikap demokratis kepada

siswa, agar siswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24

Tahun 2006 tentang Standar Isi menjelaskan bahwa, tujuan mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi-

kompetensi sebagai berikut.

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan,

2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, serta bertindak

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk
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diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain,

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi .

Melihat tujuan mata pelajaran PKn tersebut, tampak terdapat tiga

aspek penting yang hendak diwujudkan dan dikembangkan dalam proses

pembelajaran PKn yaitu: menjadi warga negara yang cerdas dan berilmu

yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan, terampil dapat berpikir kritis

dan berpartisipasi dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, serta

memiliki keterampilan dalam berperilaku sesuai dengan ketentuan

yang ada di dalam Pancasila  dan UUD 1945. Hal tersebut yang perlu

diperhatikan oleh guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah

dirumuskan.

Adapun ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

menurut Per.Men. Pendidikan Nasional 24 Tahun 2006 terdiri atas delapan

apek. Delapan aspek yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan,

cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa indonesia, sumpah pemuda,

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam

pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik

Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
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2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga,

sekolah, di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, dan norma-norma

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sistem hukum

dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

3) Hak asasi manusia, meliputi hak-hak yang dimiliki oleh setiap pribadi, dan

kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4) Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai

warga masyarakat, kebebasan organisasi, mengeluarkan pendapat,

menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga

negara.

5) Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dan

hubungan dasar negara dengan konstitusi.

6) Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan,

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan

sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

7) Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan

pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan Pancasila sebagai

ideologi yang terbuka.
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8) Globalisasi, meliputi globalisasi dilingkungannya, politik luar negeri

Indonesia, dampak globalisasi, hubungan internasional Indonesia, dan

mengevaluasi globalisasi.

D. Strategi Peer Lessons Berbasis Pendekatan Saintifik

Strategi peer lessons adalah strategi yang baik digunakan untuk

menggairahkan kemauan peserta didik untuk mengajarkan materi kepada

temannya (Hisyam Zaini, 2008:62). Menurut Silberman (2009:173) strategi

peer lessons merupakan sebuah strategi yang mengembangkan peer teaching

dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk mengajar pada

peserta didik sebagai anggota kelas. Jadi dapat disimpulkan strategi peer

lessons adalah strategi yang mendukung pengajaran sesama siswa di dalam

kelas.

Menurut Hosnan (2014:185) pendekatan saintifik merupakan

pendekatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman

kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi

menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana

saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru.

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati,merumuskan

masalah,mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data
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dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”.

Hosnan (2014: 40-76) menyebutkan pendekatan saintifik terdiri dari 5

langkah utama yang dimulai dengan kegiatan mengamati dan diakhiri dengan

kegiatan mengkomunikasikan. Kelima langkah tersebut dijelaskan sebagai

berikut.

1) Mengamati

Mengamati atau observing adalah kegiatan studi yang disengaja dan

sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan

pengamatan dan pencatatan. Kegiatan pembelajarannya adalah siswa

mengamati objek yang akan dipelajari. Kegiatan belajarnya adalah membaca,

mendengar, melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang

dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Dalam kegiatan mengamati, guru menyajikan video, gambar, miniature,

tayangan, atau objek asli. Siswa bisa diajak untuk mengenai objek yang akan

dipelajari. (Hosnan, 2014:40).

2) Menanya

Menanya meruapakan langkah kedua dari pendekatan ilmiah atau

scientific approach. Kegiatan belajarnya adalah mengajukan pertanyaan

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai
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dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik).

Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu,

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang

perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Pada kegiatan

pembelajaran ini siswa melakukan pembelajaran bertanya.

Dalam kegiatan menanya guru perlu membimbing peserta didik untuk

dapat mengajukan pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa

ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya, maka rasa ingin

tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk

mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang

ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang

tunggal sampai sumber yang beragam. (Hosnan, 2014:48-49).

3) Mengumpulkan Informasi

Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari

kegiatan menanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk

itu, peserta didik membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan

fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen.

Dalam Permendikbud No.81a Tahun 2013, aktiviatas mengumpulkan

informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku

teks, mengamati objek/kejadian/atau aktivitas wawancara dengan

narasumber, dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah

mengembangkan sikap jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
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kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan

informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan

belajar dan belajar sepanjang hayat. (Hosnan, 2014:57).

4) Mengasosiasi

Mengasosiasi/mengolah informasi/menalar dalam kegiatan

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud No.81a Tahun

2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas

dari hasil kegiatan mengumpulkan/ eksperimen maupaun hasil dari kegiatan

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi

yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasaan dan kedalaman

sampai pada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai

sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang

bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu

informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan

informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras,

kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta

deduktif dalam menyimpulkan. (Hosnan, 2014:68).

5) Mengomunikasikan

Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan

kepada peserta didik umtuk mengomunikasikan apa yang telah mereka

pelajari.Pada tahapan ini, diharapkan peserta didik dapat mengomunikasikan

hasil pekerjaan yang telah disuusun baik secara bersama-sama dalam
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kelompok dan atau secara individu dari hasil kesimpulan yang telah dibuat

bersama. Kegiatan mengomunikasikan ini dapat diberikan klarifikasi oleh

guru agar peserta didik dapat mengetahui secara benar apakah jawaban yang

telah dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki. Dalam kegiatan

mengomunikasikan, peserta didik diharapkan sudah dapat mempresentasikan

hasil temuannya untuk kemudian ditampilkan di depan khalayak ramai

sehingga rasa berani dan percaya dirinya dapat lebih terasah. Peserta didik

yang lain pun dapat memberikan komentar, saran, atau perbaaikan mengenai

apa yang dipresentasikan oleh rekannya. (Hosnan, 2014: 75-76).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas  maka yang dimaksud dengan

strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik adalah strategi yang

mendukung pengajaran sesama siswa di dalam kelas yang tahapannya

mengadopsi dari sintaks/tahapan pemebelajaran pendekatan saintifik yang

meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,

mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Langkah-langkah strategi peer lessons

berbasis pendekatan saintifik adalah sebagai berikut.

1) Pada tahap mengamati, di dalam strategi peer lessons peserta didik dibagi

menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan segmen materi.

Kemudian peserta didik mengamati objek yang akan dipelajari, misalnya

dengan membaca buku atau melihat tayangan video maupun gambar yang

ditampilkan oleh guru.

2) Pada tahap menanya, di dalam strategi peer lessons peserta didik  dalam

kelompok dibimbing oleh guru untuk dapat mengajukan pertanyaan.
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Melalui kegiatan menanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik

terhadap materi yang sedang mereka pelajari.

3) Pada tahap mengumpulkan informasi, di dalam strategi peer lessons

peserta didik dalam kelompok mengumpulkan informasi dengan membaca

sumber lain selain buku teks. Kemudian guru menyarankan kepada peserta

didik untuk menyiapkan media presentasi materi, misalnya berupa media

kliping materi yang dibuat berdasarkan kreasi peserta didik dalam

kelompok.

4) Pada tahap mengasosiasi, di dalam strategi peer lessons peserta didik

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya sambil

mereka berdiskusi menyelesaikan tugas media presentasi materi.

5) Pada tahap mengomunikasikan, di dalam strategi peer lessons peserta

didik dalam kelompok mengomunikasikan atau mempresentasikan materi

di depan kelas dengan dibantu media presentasinya.

E. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan

pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha

sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah pada perubahan yang

positif yang kemudian disebut dengan proses belajar.Akhir dari proses

belajar adalah perolehan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa di kelas

terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari

sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar,
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sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan

puncak proses belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006:3).

Menurut Nana Sudjana (2010:22), hasil belajar adalah kemampuan

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Sehubungan

dengan pendapat tersebut, maka Catharina Tri Anni, dkk (2006:4)

menyebutkan bahwa di dalam belajar terdapat tiga masalah pokok, yaitu:

masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya belajar,

masalah mengenai bagaimana belajar itu berlangsung dan prinsip mana yang

dilaksanakan, dan masalah mengenai hasil belajar. Dua masalah pokok yang

pertama tersebut berkenaan dengan proses belajar yang sangat berpengaruh

kepada masalah pokok ketiga. Dengan demikian bagaimana peristiwa

terjadinya proses belajar akan menentukan hasil belajar seseorang.

Adapun menurut Uno (2013:61-63)  hasil belajar dapat dipilah dalam

tiga kawasan, yaitu kawasan kognitif, kawasan afektif, dan kawasan

psikomotorik. Kawasan kognitif ini terdiri dari enam tingkatan yang secara

hirarkis berurutan dari yang paling rendah (pengetahuan) sampai ke yang

paling tinggi (evaluasi). Kawasan afektif (sikap dan perilaku) adalah satu

dominan yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interes, apresiasi

(penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial.. Kawasan psikomotor

merupakan domain psikomotorik meliputi enam domain, mulai yang paling

rendah, yaitu persepsi sampai pada tingkat keterampilan tertinggi, yaitu

penyesuaian dan keaslian.

Senada dengan pendapat di atas, Benyamin S. Bloom (dalam Rifa’I
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Achmad dan Catharina Tri Anni, 2011:86) membagi hasil belajar menjadi

tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar.

1. Ranah kognitif yang meliputi pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis,

dan evaluasi.

2. Ranah afektif yang meliputi penerimaan, penanggapan, penilaian

pengorganisasian, dan pembelajaran pola hidup.

3. Ranah psikomotorik yang meliputi persepsi, kesiapan, gerakan

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan

kreativitas.

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian

ini adalah hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) Kelas VII khususnya pada Kompetensi Dasar 4.1

Menjelaskan Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Instrumen

yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif

adalah tes. Hasil belajar dari segi kognitif tersebut ditunjukkan dengan

adanya perbedaan rata-rata hasil belajar yang lebih baik setelah peserta didik

melakukakan pembelajaran menggunakan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik dan dapat mencapai KKM yang ditetapkan yaitu ≥ 75.
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F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir (theoritical framework) adalah serangkaian konsep

dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti

untuk menjawab masalah penelitian. Proses pembelajaran selama ini masih

terkesan hanya berpusat pada guru (teacher oriented) yang menganggap

bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar yang utama dan serba tahu,

sedangkan siswa hanya menerima apa yang diberikan oleh guru.

Penggunanan strategi pembelajaran langsung dengan pedekatan pada guru

(teacher oriented) yang kurang bervariasi akan menimbulkan kebosanan pada

siswa dan dapat berpengaruh pada hasil belajarnya. Oleh karena itu, untuk

menghindari hal tersebut guru harus mempunyai inovasi dalam pembelajaran.

Salah satu bentuk inovasi pembelajaran ditawarkan adalah melalui

penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik. Strategi peer

lessons berbasis pendekatan saintifik adalah strategi yang mendukung

pengajaran sesama siswa di dalam kelas yang tahapannya meliputi kegiatan

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan

mengomunikasikan.. Untuk menguji efektifitas dari strategi peer lessons

berbasis pendekatan saintifik ini maka diterapkan kepada dua kelas sampel. Satu

kelas sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas yang lain sebagai kelas kontrol.

Hasil belajar dari dua kelas sampel tersebut diolah dan dibandingkan untuk

mengungkap efektifitas dari strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik.

Melalui strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn. Apabila hasil
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belajar meningkat maka dapat dikatakan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik efektif. Adapun kerangka berfikir ini dapat dilihat pada

bagan berikut.

Gambar 2.1 Kerangka berpikir yang dikembangkan dalam penelitian untuk

menguji efektivitas.

Kelas kontrol

Penerapan strategi peer
lessons berbasis
pendekatan saintifik

Hasil belajar siswa

(Hasil Belajar Kognitif
PKn)

Kelas Eksperimen

Pembelajaran teacher
oriented,kurang bervariasi,

terjadi kebosanan dalam
pembelajaran, hasil belajar

siswa rendah

Efektivitas

Siswa

S

Penerapan strategi
pembelajaran yang sudah
ada di sekolah
(pembelajaran
konvensional dengan
ceramah bervariasi)



28

G. Hipotesis

Terdapat berbagai macam pengertian hipotesis dari para ahli yang

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

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

terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara

empiris. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian

yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat

kebenarannya. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan

populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari

sampel penelitian (Margono, S. 2000 : 67).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ho: Rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen yang menerapkan

strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik tidak terdapat perbedaan

yang lebih baik daripada rata-rata hasil belajar siswa di kelas kontrol  dengan

ceramah bervariasi.

Ha:  Rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen yang menerapkan

strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik terdapat perbedaan yang

lebih baik daripada rata-rata hasil belajar siswa di kelas kontrol dengan

ceramah bervariasi.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Eksperimen adalah

suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap

variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Dalam penelitian ini jenis

metode eksperimen yang digunakan adalah Quasi Experimental Design. Jenis

penelitian ini hampir mirip dengan jenis penelitian eksperimen klasik, namun

lebih membantu  peneliti untuk melihat hubungan kausal dari berbagai

macam situasi yang ada (Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2013:162).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, menguji, dan

menyimpulkan efektivitas penerapan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada

pembelajaran PKn di SMP Negeri 5 Magelang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Magelang yang

beralamat di Jalan Jeruk Nomer 3 Kramat Kecamatan Magelang Utara,

Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2014/2015

selama bulan Februari-Maret 2015, tepatnya dari tanggal 25 Februari 2015

sampai dengan 25 Maret 2015.
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C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2012:117). Populasi tersebut terbagi dalam 25

rombongan belajar, dimana masing-masing tingkat kelas VII ada 8

rombongan belajar (Kelas VII A- VII H), kelas VIII ada 8 rombongan

belajar (Kelas VIII A-VIII H), dan kelas IX ada 7 rombongan belajar

(Kelas IX A-IX G).

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana,

2005:6). Penggunaan sampel dikarenakan populasi besar yang

mengakibatkan ketidakmampuan penggunaan semua yang ada pada

populasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penentuan sampel

(kelompok eksperimen dan kelompok kontrol) menggunakan teknik

cluster sampling karena dalam penelitian ini pengambilan anggota sampel

berdasarkan daerah atau kelas-kelas yang sudah ada dan ditetapkan

(Sugiyono, 2010:121). Teknik cluster sampling digunakan untuk

menentukan satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Hal ini

dilakukan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut.

1) Pembagian kelas tidak berdasarkan rangking.
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2) Peserta didik menjadi obyek penelitian duduk pada tingkat kelas yang

sama.

3) Peserta didik mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama.

Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VII A sebagai kelas

eksperimen dengan jumlah 30 orang siswa. Kemudian kelas VII B sebagai

kelas kontrol dengan jumlah 30 orang siswa.

D. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini

adalah nonequivalent control group design. Rancangan ini menggunakan dua

kelompok yang membandingkan variabel terikat antara sebelum dan sesudah

perlakuan. Dalam penelitian ini dua kelompok yang akan dibandingkan yaitu

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk kelompok eksperimen

akan diberikan treatment atau perlakukan dengan menggunakan strategi peer

lessons berbasis pendekatan saintifik. Sementara di kelompok kontrol tidak

ada perlakuan dengan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik

(hanya proses pembelajaran biasa dengan ceramah bervariasi). Untuk lebih

jelasnya akan digambarkan pada bagan berikut ini.

Eksperimen O1 X O2

Kontrol O3 - O4

Gambar 3.1 Bagan rancangan penelitian Nonequivalent

Control Group Design
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Keterangan :

O1 = Pre test kelas eksperimen

O2 = Post test kelas eksperimen

X  = Perlakuan/treatment eksperimen

O3 = Post test kelompok kontrol

O4 = Post test kelompok kontrol

E. Variabel Penelitian

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek

pengamatan peneliti (Rachman, 2011: 83). Penelitian ini menggunakan

variabel yang dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (independent variabel) atau yang bisa disebut juga

variabel perlakuan (treatment variable) merupakan variabel yang

memberikan pengaruh atau sebab adanya perubahan pada variabel yang

diberi pengaruh. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah kegiatan

pembelajaran PKn dengan penerapan strategi peer lessons berbasis

pendektan saintifik pada kelas eksperimen dan kegiatan pembelajaran

PKn tanpa penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik

pada kelas kontrol.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang

dipengaruhi dan yang diukur sebagai akibat dari variabel bebas sebagai
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penyebab adanya perubahan. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu

hasil belajar kognitif siswa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Tes

Tes ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada

seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan

dasar bagi penetapan skor angka (Rachman, 2011:108). Tes yang

diberikan terdiri dari pre test dan pos test. Pre test adalah tes untuk

mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum diberi perlakuan

(treatment). Sedangkan post test digunakan untuk mengetahui kemapuan

peserta didik setelah diberikan perlakuan (treatment). Dalam penelitian ini

bentuk tes yang digunakan adalah test bentuk objektif.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

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

prasasti, dan sebagainya (Arikunto, 2013: 274). Metode dokumentasi

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data

tertulis terkait hasil pre test dan post test, foto-foto kegiatan, dan data-data

yang mendukung penelitian.
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3. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang

berlangsung (Sukmadinata, 2009:220). Dalam metode pengumpulan data

melalui observasi ini digunakan saat pelaksanaan perlakuan eksperimen

(treatment) yaitu kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam observasi ini

peneliti memberikan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang

sedang berlangsung. Instrumen yang digunakan adalah observasi

terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistemastis tentang

apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Observasi terstruktur

dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang variabel

apa yang akan diamati (Sugiyono, 2010:205).

G. Analisis Instrumen

Setelah perangkat instrumen tes disusun, dilakukan uji coba untuk

mengetahui validitas dan realibilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda.

1. Uji Validitas Tes.

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan kesahihan atau

ketepatan suatu instrumen. Sebuah  tes  dikatakan  memiliki validitas

jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran

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

mengetahui kevalidan butir soal maka harga rhitung dibandingkan rtabel

sesuai  dengan  jumlah  responden.  Jika  rhitung >  rtabel maka  butir

soal tersebut dinyatakan valid. Dalam penelitian digunakan software
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IBM SPSS 20.0 untuk membantu menentukan validitas tes. Cara

mengolah data validitas dengan IBM SPSS 20.0 adalah dengan klik

menu Analyze. Pilih Scale-Reliability Analysis sampai muncul kotak

dialog Reliability Analysis. Kemudian klik Statistics dan beri tanda √

pada Scale if item deleted. Setelah itu klik Continue dan klik Ok.

Output perhitungan validitas dapat dilihat dari output Corrected Item

Total Correlation. (Sujarweni, 2014:197-199).

Berdasarkan uji coba instrumen tes yang dilakukan di kelas

VIII G SMP Negeri 5 Magelang diperoleh hasil butir pertanyaan yang

valid sebanyak 20 dari 30 butir pertanyaan. Butir pertanyaan yang

valid yang akhirnya dipilih untuk digunakan sebagai instrumen tes

hasil belajar (pre test dan post test) di kelas eksperimen dan kontrol

pada saat penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Butir Soal Tes Uji Coba Yang Valid dan Tidak Valid

Kriteria Nomer Butir Pertanyaan Jumlah
Valid 3, 5,6,7,8,9,11, 12, 13, 14, 15, 17,

18, 20,21, 23, 26, 27,28, 30
20

Tidak Valid 1,2,4,10,16,19,22,24,25,29 10
Soal Yang
Digunakan

3, 5,6,7,8,9,11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 20,21, 23, 26, 27,28, 30

20

Hasil analisis validitas instrumen tes uji coba dapat dilihat pada

lampiran 20. di bagian lampiran dari skripsi ini.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan dan

ketepatan hasil (Arikunto, 2012:100). Dalam penelitian ini perhitungan

uji reliabilitas instrumen ini juga menggunakan software IBM SPSS
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20.0 sebagai alat bantu hitung. Pengujian realibilitas akan diukur

dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. Jika diperoleh nilai

Cronbach Alpha > 0.6 maka instrumen dinyatakan reliabel, namun jika

nilai Cronbach Alpha < 0.6 maka tidak reliabel (Sujarweni,2014:192).

Berdasarkan uji realibilitas diperoleh nilai Cronbach Alpha

adalah 0,809. Nilai Cronbach Alpha tersebut lebih besar dari 0,6. Hal

ini berarti perangkat tes dinyatakan reliabel.Perhitungan realibilitas

selengkapnya dapat dilihat di lampiran 21.

3. Taraf kesukaran

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak

terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa dalam

memecahkan soal. Sementara soal yang terlalu susah akan membuat

siswa putus asa. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks

kesukaran adalah  sebagai berikut:

P=

Keterangan:

P : Indeks kesukaran

B : Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan betul

JS : Jumlah peserta didik tes

Kriteria tingkat kesukaran soal pilihan ganda adalah sebagai berikut:

Soal dengan P 0,01 – 0,30 adalah sukar

Soal dengan P 0,30 – 0,70 adalah sedang
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Soal dengan P 0,70 – 1,00 adalah mudah

(Arikunto, 2012:222-223)

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 3.2 Rekap Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba

Kriteria Soal No Soal Jumlah
Sukar 22, 29 2
Sedang 3,5, 6, 7,8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 17,

18, 20, 21, 23, 26, 27,28,30
20

Mudah 1,2, 4, 10, 16, 19, 24, 25 8

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa soal uji coba yang

mempunyai kriteria soal sukar terdapat 2 soal, kriteria soal sedang ada

20 soal, dan kriteria soal mudah ada 8 soal. Perhitungan tingkat

kesukaran setiap butir soal dapat dilihat selengkapnya pada lampiran

22.

4. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi (pandai) dengan

siswa yang berkemampuan rendah (bodoh) (Arikunto, 2012:226). Soal

yang dijawab benar oleh siswa pintar ataupun siswa bodoh, maka soal

itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Soal yang baik

adalah soal yang dijawab benar oleh siswa yang pandai saja.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

(i) Seluruh peserta tes diurutkan dari nilai tertinggi sampai terbawah.
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(ii) Seluruh peserta tes dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok

atas dan kelompok bawah berdasarkan nilai mereka.

(iii) Menghitung daya pembeda (indeks diskriminasi) soal dengan

rumus sebagai berikut:

D = −
Keterangan :

D : Indeks deskriminasi

JA : Banyaknya peserta kelompok atas

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar

BB : Banyaknya peserta kelompok bawah menjawab benar

Kriteria daya pembeda soal menurut Suharsimi Arikunto

(2012:232) adalah:

D : 0.00 - 0.20 : jelek

D : 0.20 - 0.40 : cukup

D : 0.40 - 0.70 : baik

D : 0.70 - 1.00 : sangat baik

D : negatif (-), semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang

mempunyai D negatif sebaiknya dibuang saja.

Dari hasil perhitungan daya pembeda soal, 30 soal yang

diujicobakan diperoleh daya pembeda sebagai berikut.
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Tabel 3.3
Rekap Perhitungan Daya Pembeda Soal Uji Coba

Kriteria Soal No Soal Jumlah
Sangat jelek - 0
Jelek 1,2, 4, 10, 16, 19, 22, 24, 25, 29 10
Cukup 5, 7,8, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 28,

30
13

Baik 3, 6, 12, 13, 18, 23, 27 7
Baik sekali - 0

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan

daya pembeda soal uji coba tidak ada soal yang termasuk dalam kriteria

sangat jelek, kriteria soal jelek ada 10 soal, kriteria soal cukup ada 13

soal, kriteria soal baik ada 7 soal, dan tidak ada soal yang masuk dalam

kriteria sangat baik. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan

daya pembeda soal uji coba dapat dilihat pada lampiran 23.

Kemudian dalam menganalisis data observasi penilailan

pembelajaran peneliti menggunakan skoring skala likert. Pertama yang

harus  dilakukan adalah menentukan skoring semua pernyataan setiap

itemnya dengan bobot nilai setiap jawabannya seperti yang dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Skor Item Jawaban Pada Instrumen Penilaian

Pengamatan Pembelajaran

No. Jawaban
Nilai
Skor

1 Sangat Baik 5
2 Baik 4
3 Cukup 3
4 Kurang 2
5 Sangat Kurang 1
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Untuk menganalisis data skala likert dan mengetahui hasil analisa

data observasi didapat dengan cara yang dipaparkan di bawah ini.

Rumus indeks % = X 100%

1) Menentukan presentase (%) skor tertinggi dalam observasi, yaitu 100%

2) Menentukan presentase (%) skor terendah

X 100 %

X 100 %

=  20 %

3) Menentukan kelas interval yaitu 5 (sangat baik, baik, cukup, kurang,

sangat kurang)

4) Menentukan panjang kelas

= 16%

Total skor

Skor tertinggi

Skor terendah

Skor tertinggi

1

5

520

100

100

X 100%

% tertinggi - % terendah

Interval kelas

100% - 20%

5

5
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Kemudian untuk mengetahui kriteria hasil observasi dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Skala Kriteria Penilaian Pengamatan Pembelajaran

Skala Keterangan
84% < x < 100% Sangat Baik
68% < x < 84% Baik
52% < x < 68% Cukup
36% < x < 52% Kurang
20% < x < 36% Sangat Kurang

H. Teknik Analisis Data Penelitian Eksperimen

Setelah melakukan uji coba instrumen, selanjutnya dilakukan

penelitian. Data yang diperoleh melalui instrumen penelitian selanjutnya

diolah dan dianalisis dengan maksud agar hasilnya dapat menjawab

pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Dalam pengelolaan dan

penganalisisan data tersebut digunakan uji statistik. Langkah- langkah yang

ditempuh dalam uji statistik untuk pengolahan data tersebut adalah:

1. Analisis data awal

Analisis data awal digunakan untuk membuktikan bahwa

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berawal dari titik tolak yang

sama. Untuk mengetahui posisi awal (hasil belajar) kedua kelompok

tersebut dilakukan dengan melakukan pre test menggunakan instrumen tes

hasi belajar yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dan dilihat

bagaimana nilai dari masing-masing kelompok. Apakah berada di posisi

yang sama atau tidak berbeda secara signifikan sehingga kedua kelompok

tersebut sesuai untuk dilakukan eksperimen.
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2. Analisis Data akhir

Analisis data akhir dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian,

Data yang digunakan bersumber pada hasil post test terhadap kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Post test dilaksanakan dengan tujuan untuk

mendapatkan data nilai akhir (hasil belajar siswa) kelas kontrol dan kelas

ekperimen setelah diberi perlakuan. Kelas eksperimen mendapat

perlakuan pembelajaran dengan menggunakan strategi peer lessons

berbasis pendekatan saintifk sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan

strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifk. Untuk mengetahui

posisi nilai akhir (hasil belajar siswa) dari kedua kelompok tersebut yang

dilakukan dengan melakukan post test menggunakan angket dan dilihat

bagaimana nilai dari masing-masing kelompok.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bagaimana

peningkatan nilai masing-masing kelompok dari nilai sebelum perlakuan

(pre test) dengan nilai setelah perlakuan (post test). Apabila terlihat nilai

kelompok eksperimen mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari

kelompok kontrol maka bisa disimpulkan bahwa pembelajaran efektif.

Kemudian untuk membuktikan signifikansi perbedaan hasil belajar siswa

setelah perlakuan dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol perlu

diuji secara statistik dengan uji hipotesis komparatif dua sampel

independen (sampel independent) (Sugiyono, 2010:272). Uji hipotesis

tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar

siswa (posttest) kelas eksperimen dan rata-rata hasil belajar (posttest)
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kelas kontrol. Apakah hasil rata-rata hasil belajar (posttest) kelompok

eksperimen lebih baik dari rata-rata hasil belajar (posttest) kelompok

kontrol. Dalam uji hipotesis ini menggunakan analisis dengan uji

Independent Sampel T Test melalui perhitungan dalam SPSS 20.

Independent Samples T Test atau uji t sampel bebas digunakan untuk

menguji perbandingan dua rata-rata kelompok sampel yang independen

atau sampel yang tidak berkorelasi (Sujarweni, 2014:97). Menurut

Sugiyono (2010: 272-273), sebelum melakukan uji t sampel bebas,

dilakukan uji homogenitas.

Langkah uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data

kelompok homogen atau tidak, sehinga dapat ditentukan rumus statistik

yang digunakan dalam uji hipotesis. Perhitungan data homogenitas

dilakukan dengan uji statistik pada program SPSS 20. Hal ini digunakan

untuk menentukan penggunaan tabel Equal Variance Assumed

(diasumsikan jika varian sama) dan tabel Equal Variance Not Assumed

(diasumsikan jika varian berbeda). Jika hasil data mempunyai signifikansi

F hitung > 0,05 maka data kelompok homogen, sedangkan jika

signifikansi F hitung < 0,05 maka data kelompok tidak homogen.

Langkah selanjutnya jika sudah diketahui data kelompok

homogen atau tidak maka dapat diputuskan dasar penggunaan tabel Equal

Variance Assumed atau Equal Variance Not Assumed. Jika data homogen

menggunakan tabel Equal Variance Assumed (diasumsikan jika varian

sama) sedangkan jika data tidak homogen maka menggunakan tabel
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Equal Variance Not Assumed (diasumsikan jika varian berbeda). Kriteria

pengambilan keputusan adalah jika Sig thitung > 0.05 maka Ho diterima, dan

apabila Sig thitung < 0.05 maka Ho ditolak .(Sujarweni, 2014:99-100).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SMP Negeri 5 Magelang

SMP Negeri 5 Magelang merupakan salah satu sekolah menengah

pertama di kota magelang dengan akreditasi A. Letaknya di jalan Jeruk

no.3 Kramat Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. SMP Negeri 5

Magelang memiliki lokasi yang strategis dekat dari jalan raya, sehingga

mudah di jangkau dengan transportasi pribadi maupun umum. Secara

geografis,SMP Negeri 5 Magelang terletak diantara beberapa bangunan

seperti perumahan penduduk, KUA, Koperasi, dan SD Negeri Kramat

Kota Magelang.

SMP Negeri 5 magelang mempunyai lingkungan yang bersih, rapi,

dan asri karena banyak terdapat pepohonan rindang yang tumbuh.

Kebersihan sekolah terlihat dari kondisi lingkungan sekolah dalam dan

luar lingkungan. Gedung SMP Negeri 5 Magelang  digunakan untuk

kegiatan belajar mengajar mulai pukul 07.00-13.00 WIB.  Setelah  proses

belajar mengajar selesai, gedung  sekolah digunakan untuk kegiatan

ekstrakurikuler. Sekolah ini biasanaya juga digunakan untuk tempat

penataran wajib tingkat Jawa Tengah pada cabang olahraga bulu tangkis di

aula sekolah, pertemuan para alumni SMP N 5 Magelang dan digunakan

untuk pertemuan Kepala Sekolah  se-kota Magelang (MKKS).
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Visi dari SMP Negeri 5 Magelang yaitu “Berprestasi dan

Berakhlak Mulia”. Adapun untuk misi sekolah tersebut sebagai berikut.

1) Membina budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntunan agama dan

budaya bangsa.

2) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

mengoptimalkan potensi akademik yang dimiliki oleh setiap siswa.

3) Meningkatkan pelayanan pembelajaran siswa melalui proses belajar

mengajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

4) Menggali, memupuk, mengembangkan bakat, minat prestasi siswa

dalam bidang seni, olah raga, ketrampilan melalui penyelenggaraan

kegiatan ekstrakurikuler yang efektif.

5) Meningkatkan kwalitas dan kwantitas kelengkapan sarana dan

prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas

pembelajaran.

Selain memiliki visi dan misi, tujuan berdirinya SMP Negeri 5

Magelang adalah sebagai berikut.

1) Melaksanakan dan mengembangkan kurikulum serta memiliki

kemampuan mengikuti dinamika dunia pendidikan dan kebijakan

nasional.

2) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan proses pendidikan

dalam upaya mencapai lulusan yang berprestasi dan memiliki akhlak

mulia.
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3) Mencapai prestasi akademis dengan standar nilai minimal75 serta

memaksimalkan prestasi non akademik bagi seluruh siswa sesuai

dengan bakat, minat dan kemampuannya.

4) Mampu melaksanakan dan mengembangkan sistem penilaian sebagai

feedback bagi peningkatan prestasi sekolah.

5) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kependidikan

maupun guru sebagai pengajar dan pendidik.

6) Memiliki sarana prasarana pendidikan dan pendukung pendidikan

memadai baik kualitas maupun kuantitas.

7) Melaksanakan managemen pembiayaan pendidikan di sekolah dengan

efektif, efisien , akuntable dan tepat sasaran.

8) Meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan sekolah dengan

memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh sumber daya yang dimiliki

baik SDM maupun sarana prasarana yang ada.

2. Penerapan Strategi Peer Lessons Berbasis Pendekatan Saintifik Pada

Pembelajaran PKn

Penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik telah

dilaksanakan guru di kelas VII A sebagai kelas eksperimen. Pembelajaran

dengan penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik

tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2015 dan 18 Maret 2015.

Materi yang digunakan guru dalam pembelajaran adalah materi

pembelajaran PKn pada kompetensi dasar 4.1 Menjelaskan hakikat
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kemerdekaan mengemukakan pendapat. Lebih lengkap tentang uraian

penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik dalam

pembelajaran PKn di SMP Negeri 5 Magelang akan disajikan sebagai

berikut.

Pelajaran dimulai oleh guru dengan menyampaikan tujuan

pembelajaran dan menyampaikan informasi kepada siswa tentang strategi

peer lessons berbasis pendekatan saintifik. Kemudian guru

membangkitkan motivasi siswa saat kegiatan pembelajaran dengan

memberikan pengertian akan manfaat dan pentingnya pelajaran PKn dalam

pembentukan karakter serta pembelajaran nilai-nilai kehidupan yang

dikaitkannya dengan materi ajar tentang hakikat kemerdekaan

mengemukakan pendapat. Selanjutnya guru membagi kelas menjadi 4

kelompok disesuaikan dengan materi pelajaran KD 4.1 Menjelaskan

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Kegiatan awal siswa

dimulai dengan kegiatan mengamati di dalam strategi peer lessons. Dalam

kegiatan tersebut siswa dalam kelompok bersama-sama guru mengamati

gambar kemerdekaan mengemukakan pendapat tentang gambar

demonstrasi, rapat umum, mimbar bebas, dan pawai.

Gambar 4.1 Gambar kemrdekaan mengemukakan pendapat
yang diamati siswa.
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Setelah mengamati gambar demonstrasi, rapat umum, mimbar

bebas, dan pawai tersebut, siswa dalam kelompok diarahkan untuk

mengemukakan pendapat dengan menjawab pertanyaan guru mengenai

gambar-gambar tersebut dan mengaitkannya dengan kondisi kehidupan

nyata yang ada di sekitar mereka. Kemudian siswa membaca buku paket

PKn untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang materi pada

kompetensi dasar 4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan

pendapat.

Gambar 4.2. Gambar siswa dalam kelompok membaca buku paket
PKn

Setelah membaca buku paket PKn, guru mengarahkan siswa untuk

melakukan kegiatan menanya di dalam strategi peer lessons. Dalam

kegiatan tersebut para siswa bersama kelompok merumuskan beberapa

pertanyaan dikaitkan dengan materi ajar yang telah mereka baca atau

pahami. Dari kegiatan menanya tersebut selanjutnya siswa dalam

kelompok melakukan kegiatan mengumpulkan informasi untuk menjawab

pertanyaan yang telah dibuatnya. Dalam kegiatan mengumpulkan

informasi ini pula 4 kelompok yang telah dibagi diawal diberikan tugas
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untuk memahami satu topik atau materi pembelajaran. Kelompok 1

tentang materi pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat,

Kelompok 2 tentang materi landasan hukum kemerdekaan mengemukakan

pendapat, Kelompok 3 tentang materi cara penyampaian pendapat (secara

lisan, tulisan, dan sikap), dan Kelompok 4 tentang materi bentuk-bentuk

penyampaian pendapat menurut UU Nomer 9 Tahun 1998 (demonstrasi,

rapat umum, mimbar bebas, dan pawai). Hal ini dilakukan dengan tujuan

agar terjadi proses interaksi edukatif antar teman dalam kelompok. Selain

itu guru dalam pembelajaran juga menyarakan pada siswa agar mereka

membuat alat bantu/ media presentasi kelompok yang berupa media

kliping tentang materi yang didapatkannya.  Tujuannnya adalah agar alat

bantu/media presentasi kelompok yang berupa media kliping materi dapat

memudahkannya sewaktu presentasi, dimana mereka (siswa) diharapkan

mampu mengajarkan suatu topik materi kepada kelompok lain. Berikut ini

disajikan dokumentasi saat siswa membuat alat bantu/ media presentasi

kelompok yang berupa media kliping materi.

Gambar 4.3 Kegiatan siswa membuat media kliping materi untuk
persiapan presentasi
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Kemudian kegiatan berlanjut ke kegiatan mengasosiasi di dalam

strategi peer lessons. Dalam kegiatan tersebut siswa dalam kelompok

melakukan diskusi untuk menganalisis data (informasi) tentang materi

yang  diperolehnya sambil mempersiapkan diri untuk presentasi materi

atau topik pembelajaran.

Setelah itu siswa dipersiapkan untuk melakukan presentasi

kelompok. Dalam kegiatan ini, presentasi dimulai dari Kelompok 1.

Kelompok 1 menyampaikan materi tentang pengertian kemerdekaan

mengemukakan pendapat. Kemudian dilanjutkan presentasi kelompok 2

tentang materi landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat.

Kelompok 3 presentasi tentang materi cara penyampaian pendapat (secara

lisan, tulisan, dan sikap). Terakhir Kelompok 4 presentasi tentang materi

bentuk-bentuk penyampaian pendapat menurut UU Nomer 9 Tahun 1998

(demonstrasi, rapat umum, mimbar bebas, dan pawai). Berikut ini

ditampilkan dokumentasi saat siswa presentasi materi.

Gambar 4.4 Gambar siswa saat presentasi materi
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Dalam menyampaikan presentasi materi pada kompetensi dasar 4.1

Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat, setiap

kelompok dalam presentasi sudah dibantu dengan medianya masing-

masing yang berupa media kliping materi. Dalam kegiatan ini pula setiap

kelompok diberi kesempatan untuk saling bertanya dan menanggapi hal-

hal yang belum dipahami. Setelah presentasi kelompok selesai, dilanjutkan

refleksi siswa bersama dengan guru dan bersama-sama menarik

kesimpulan pembelajaran pada kompetensi dasar 4.1 Menjelaskan hakikat

kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kemudian pembelajaran diakhiri

dengan salam dan berdoa bersama, serta post test.

3. Efektivitas Penerapan Strategi Peer Lesson Berbasis Pendekatan

Saintifik

Pengukuran tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pada

kompetensi dasar 4.1 menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan

pendapat pada tahap awal diberikan pre test kepada siswa dan pada tahap

akhir diberikan post test. Soal pre test – post test terdapat pada lampiran

16, sedangkan daftar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat

pada lampiran 2 dan 3. Gambaran umum mengenai tingkat hasil belajar

siswa saat pre test dan post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

disajikan pada tabel di halaman berikut.
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Tabel 4.1. Tingkat Hasil Belajar Siswa Pre test dan Post test

Sumber Variasi
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Pre test Post test Pre test Post test

∑ Siswa 30 30 30 30

Nilai rata-rata 61.67 85.33 62.17 76.33

Nilai tertinggi 75 100 75 95

Nilai terendah 40 75 45 65

Siswa tuntas 3 30 4 22

KKM ≥ 75

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan hasil belajar kognitif

siswa dari pre test ke post test. Peningkatan kemampuan kognitif tersebut

dibuktikan dengan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar yang lebih baik

setelah penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik dan

dapat mencapai KKM yang ditetapkan yaitu ≥ 75.

Uji Independent t test (Uji Hipotesis)

Independent Samples T Test atau uji t sampel bebas digunakan

untuk menguji perbandingan dua rata-rata kelompok sampel yang

independen atau sampel yang tidak berkorelasi (Sujarweni, 2014:97). Uji t

sampel bebas dalam penelitian ini digunakan pada hasil belajar siswa

(posttest) kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil analisis

iuji independent sample t-test dengan bantuan SPSS 20 diperoleh hasil

sebagai berikut.
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Tabel 4.2. Hasil Output Uji Independent Sample T-Test

Group Statistics

Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error

Mean

Posttest
Kelas Eksperimen 30 85.33 6.288 1.148

Kelas Kontrol 30 76.33 7.871 1.437

Independent Samples Test

Posttest

Equal

variances

assumed

Equal

variances not

assumed

Levene's Test for

Equality of Variances

F 3.035

Sig. .087

t-test for Equality of

Means

T 4.893 4.893

Df 58 55.303

Sig. (2-tailed) .000 .000

Mean Difference 9.000 9.000

Std. Error Difference 1.839 1.839

95% Confidence Interval

of the Difference

Lower 5.318 5.314

Upper 12.682 12.686

Berdasarkan tabel di atas diperoleh thitung sebesar 4.893 dan ttabel

pada taraf signifikan 0.05 adalah 2.002, sehingga thitung > ttabel, maka Ho

ditolak dan Ha diterima. Hal ini terbukti pada hasil output group statistics

ternyata rata-rata pada kelas eksperimen adalah 85.33 jauh lebih baik

daripada rata-rata hasil belajar pada kelas kontrol 76.33. Hal ini

menunjukkan bahwa perlakuan pada kelas eksperimen dengan

menggunakan strategi peer lessons berbasis memberikan pengaruh yang

cukup berarti. Rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen dengan

menggunakan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik terdapat
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perbedaan secara signifikan pada taraf 0.05 dengan rata-rata hasil belajar

pada kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran ceramah bervariasi.

Dengan rata-rata sebesar 85.33 melebihi KKM yang ditetapkan ≥ 75,

sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik lebih efektif daripada pembelajaran kelas kontrol

dengan ceramah bervariasi.

Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru saat pembelajaran di

kelas mendapat pengamatan atau observasi dan penilaian dari peneliti. Hal

ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan mengajar yang dilakukan

oleh guru saat pembelajaran sudah sesuai sehingga dapat melakukan

pembelajaran secara efektif. Adapun hasil penilaian pengamatan

pembelajaran yang diberikan oleh peneliti dibandingkan dengan penilaian

pada kelas kontrol dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Penilaian Pembelajaran Kelas Eksperimen

No Aspek yang diamati Persentase Kriteria

1 Pra Pembelajaran 86.67% Sangat Baik

2 Kegiatan Inti Pembelajaran 92.85% Sangat Baik

3 Penutup Pembelajaran 80.00% Baik

Rata-Rata Total Keseluruhan 86.50%

Kriteria Sangat Baik
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Tabel 4.4. Rekapitulasi Penilaian Pembelajaran Kelas Kontrol

No Aspek yang diamati Persentase Kriteria

1 Pra Pembelajaran 86.67% Sangat Baik

2 Kegiatan Inti Pembelajaran 88.57% Sangat Baik

3 Penutup Pembelajaran 80.00% Baik

Total Keseluruhan 85.05%

Kriteria Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian

pengamatan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti saat guru mengajar

di kelas eksperimen mendapat persentase total keseluruhan sebesar

86.50% yang termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Sedangkan pada

kelas kontrol sebesar 85.05% yang juga termasuk ke dalam kriteria sangat

baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengajar yang

dilakukan oleh guru dinilai sesuai dan efektif. Lebih lengkap mengenai

perhitungan hasil analisis penilaian pengamatan pembelajaran  kelas

eksperimen dan kelas kontrol terdapat pada lampiran 28 dan lampiran 29.

B. Pembahasan

1. Penerapan Strategi Peer Lessons Berbasis Pendekatan Saintifik Pada

Pembelejaran PKn

Penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik pada

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas eksperimen VII A
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SMP Negeri 5 Magelang lebih menekankan pada pembelajaran antar

teman (peer.lessons). Pembelajaran tersebut mendukung agar peserta didik

dapat mengajarkan atau menyampaikan materi kepada temannya. Hal

tersebut selaras dengan pendapat Hisyam Zaini (2008: 62), yang

menyebutkan peer lessons adalah strategi yang baik digunakan untuk

menggairahkan kemauan peserta didik untuk mengajarkan materi kepada

temannya. Pembelajaran antar teman disini dapat dilihat saat siswa

melakukan kegiatan pembelajaran saintifik yang terdiri dari kegiatan

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan

mengkomunikasikan.

Langkah-langkah strategi peer lessons berbasis pendekatan

saintifik adalah: a) pada tahap mengamati di dalam strategi peer lessons,

siswa terlebih dahulu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai

dengan segmen materi pada kompetensi 4.1 menjelaskan hakikat

kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kelas dibagi menjadi 4 kelompok.

Setelah dibagi kelompok, bersama-sama dengan guru mengamati gambar

kemerdekaan mengemukakan pendapat. Gambar-gambar yang diamati

siswa adalah gambar demonstrasi, rapat umum, mimbar bebas, dan pawai.

Siswa dalam kelompok kemudian menjawab pertanyaan yang disampaikan

guru berkaitan dengan gambar-gambar yang ditampilkan dan dihubungkan

dengan situasi dalam kehidupan nyata. Pada tahap ini pula siswa diarahkan

untuk membaca buku paket PKn tentang materi pada kompetensi dasar

tersebut. Hal ini dilakukan agar timbul pemahaman awal tentang materi
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sekaligus menambah pengetahuan siswa tentang materi pada kompetensi

dasar 4.1 menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat, b)

pada tahap menanya di dalam strategi peer lessons, siswa mengajukan

pertanyaan dalam pembelajaran. Pertanyaan tersebut dibuat bersama

teman-teman dalam kelompok. Pertanyaan yang dirumuskan siswa dalam

kelompok berkaitan dengan kompetensi dasar 4.1 menjelaskan hakikat

kemerdekaan mengemukakan pendapat. Pertanyaan-pertanyaan yang telah

dibuat kemudian dicatat oleh siswa yang kemudian mereka mencari

jawaban dari pertanyaan yang telah dibuatnya dalam kelompok, c) pada

tahap mengumpulkan informasi di dalam strategi peer lessons, siswa

melakukan kegiatan bersama teman dalam kelompok sebagai tahap lanjut

dari kegiatan menanya. Siswa mengumpulkan informasi untuk menjawab

pertanyaan yang telah mereka buat. Guru menyarankan pada 4 kelompok

yang telah dibagi diawal untuk mempelajari satu topik materi dalam

kompetensi dasar 4.1 menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan

pendapat serta siswa disarankan untuk membuat media presentasi, dalam

hal ini berupa media kliping materi. Tujuan pembuatannya adalah untuk

memudahkan siswa saat mengajarkan materi kepada teman-temannya saat

maju di depan kelas, d) pada tahap mengasosiasi di dalam strategi peer

lessosns, siswa dalam kelompok berdiskusi untuk mengolah informasi

yang diperolehnya sambil mereka menyiapkan diri untuk presentasi materi

dan menyelesaikan media kliping materi bersama teman-teman satu

kelompok, e) pada tahap mengomunikasikan di dalam strategi peer
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lessons, siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Setiap

kelompok menyampaikan apa yang menjadi tugasnya. Presentasi dimulai

dari Kelompok 1. Kelompok 1 menyampaikan materi tentang pengertian

kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kemudian dilanjutkan presentasi

kelompok 2 tentang materi landasan hukum kemerdekaan mengemukakan

pendapat. Kelompok 3 presentasi tentang materi cara penyampaian

pendapat (secara lisan, tulisan, dan sikap). Terakhir Kelompok 4 presentasi

tentang materi bentuk-bentuk penyampaian pendapat menurut UU Nomer

9 Tahun 1998 (demonstrasi, rapat umum, mimbar bebas, dan pawai).

Setiap kelompok dalam presentasinya dibantu dengan media kliping

materi yang telah dibuatnya sebagai alat bantu dalam menyampaikan

materi di depan kelas.

Betdasarkan pengamatan penulis kelebihan dari strategi peer

lessons berbasis pendekatan saintifik adalah: a) meningkatkan hasil

belajar, siswa mendapat nilai yang bagus yaitu dilihat dari rata-rata hasil

belajar siswa setelah diberi perlakuan atau data post test lebih tinggi 85.33

daripada rata-rata hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan atau data

pre test 76.33 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil

belajar siswa setelah penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan

saintifik, b) meningkatkan aktivitas dan keberanian siswa,yaitu dalam

pembelajaran melalui penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan

saintifik siswa menjadi pengkaji aktif dalam memahami materi yang akan

disampaikan, mereka belajar bersama dengan temannya dalam kelompok.
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Siswa juga menjadi pemberani dalam menyampaikan materi di depan

kelas, c) menumbuhkan kreatifitas siswa, yaitu siswa diberikan tugas

untuk mempersiapkan media berupa media kliping materi sebagai alat

bantu untuk mengajarkan materi kepada temannya. Media tersebut

berdasarkan kreatifitas siswa dalam kelompoknya masing-masing.

Sedangkan kelemahannya adalah pada awalnya siswa kurang memahami

strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik karena mereka terbiasa

dengan pembelajaran konvensional. Cara yang dilakukan oleh guru untuk

mengatasi kelemahan tersebut adalah menjelaskan pengertian dan langkah-

langkah strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik secara jelas

serta memotivasi siswa dengan menerangkan kelebihan strategi peer

lessons berbasis pendekatan saintifik yang mengajak siswa untuk belajar

aktif dalam menemukan dan mengolah informasi berdasarkan pengalaman

mereka sendiri dalam pelajaran.

2. Efektivitas Penerapan Strategi Peer Lessons Berbasis Pendekatan

Saintifik

Efektivitas dalam proses pembelajaran merupakan tingkatan

seberapa jauh proses pembelajaran tersebut dapat membantu peserta didik

dalam meningkatkan kemampuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang

telah ditentukan sebelumnya. Adapun Indikator efektifitas pembelajaran

yang dipakai dalam pembahasan ini adalah indikator kondisi belajar-

mengajar yang  efektif menurut Usman (2011:21-31), yaitu melibatkan
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siswa secara aktif, menarik minat dan perhatian siswa, membangkitkan

motivasi siswa, dan peragaan dalam pembelajaran.

a) Melibatkan Siswa secara Aktif

Aktif yang dimaksud Budimansyah (2009:70) ialah melibatkan

siswa dalam proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa

mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, mencari data dan

informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang ditemukan.

Proses pembelajaran menggunakan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik ini memposisikan peran siswa sebagai pembelajar

yang aktif. Aktivitas siswa ini dilihat dari kegiatan mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi

pembelajaran tentang hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat

dengan melibatkan teman dalam kelompok untuk belajar bersama-sama

dalam memahami materi dan menyampaikannya kepada kelompok lain.

Hal ini diperkuat dengan penilaian pengamatan pembelajaran pada point

menguasai kelas dan pembelajaran melibatkan partisipasi aktif siswa

memperoleh hasil penilaian (5) dengan kriteria sangat baik.

b) Menarik Minat dan Perhatian Siswa

Kondisi belajar-mengajar yang efektif adalah adanya minat dan

perhatian siswa dalam belajar. Menurut William James dalam Usman

(2010:27), minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat

keaktifan belajar siswa. Dalam pembelajaran menggunakan strategi peer

lessons berbasis pendekatan saintifik guru berusaha menarik minat siswa
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dengan mengaitkan materi ajar dengan kondisi kehidupan nyata yang ada di

sekitar. Materi ajar yang dihubungkan dengan kehidupan nyata di sekitar

siswa mampu memberikan daya tarik tersendiri untuk mambangkitkan

minat dan perhatian siswa belajar siswa karena siswa dalam proses

pembelajaran dengan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik

mampu mengkonstruksi pengalaman dan pengetahuannya secara mandiri

maupun bersama-sama dalam kelompok. Pada point penilaian mengaitkan

materi dengan pengetahuan yang relevan dalam kehidupan diperoleh hasil

penilaian (5) dengan kriteria sangat baik. Hal tersebut menujukkan bahwa

penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik berpengaruh

positif dalam menarik minat dan perhatian siswa

c) Membangkitkan Motivasi Siswa

Motif merupakan daya dalam diri seseorang yang mendorongnya

untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk

menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, guru

membangkitkan motivasi siswa saat kegiatan pembelajaran dengan

memberikan pengertian akan manfaat dan pentingnya pelajaran PKn dalam

pembentukan karakter serta pembelajaran nilai-nilai kehidupan yang

dikaitkannya dengan materi ajar tentang hakikat kemerdekaan

mengemukakan pendapat. Selain itu guru juga membangkitkan kompetisi

atau persaingan antar kelompok dalam diskusi sehingga memicu siswa

untuk melakukan yang terbaik dalam aktivitas diskusi. Hal ini diperkuat
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dengan penilaian pengamatan pembelajaran pada point yang menunjukkan

keterampilan memberi penguatan dan motivasi saat pembelajaran PKn

diperoleh hasil penilaian (4) yang termasuk kriteria baik.

d) Peragaan dalam Pembelajaran

Belajar yang efektif harus mulai dengan pengalaman langsung atau

pengalaman konkret dan menuju kepada pengalaman yang lebih abstrak.

Belajar akan lebih efektif jika dibantu dengan alat peraga pengajaran

daripada jika siswa tanpa dibantu dengan alat pengajaran. Manfaat daripada

menggunakan alat peragaan antara lain memperbesar perhatian siswa,

menarik minat dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan strategi

peer lessons berbasis pendekatan saintifik siswa secara berkelompok

bersama-sama mempersiapkan alat peraga yang berupa media kliping

tentang materi yang didapatkanya. Fungsi dari alat peraga atau media

tersebut adalah untuk membantunya pada saat presentasi materi di depan

kelas. Hal ini diperkuat pada point keterampilan menggunakan media dan

sumber belajar  memperoleh hasil penilaian (4) dengan kriteria baik.

Dilihat dari hasil belajarnya, pada tahap akhir pembelajaran dengan

penerapan startegi peer lessons berbasis pendekatan saintifik telah

dilakuakan tes (post test) untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi

pada kompetensi dasar 4.1 menjelaskan hakikat kemerdekaan

mengemukakan pendapat. Tes ini (post test) dilakukan pada kelas

eksperimen maupun pada kelas kontrol.  Nilai hasil tes (post test) tersebut

kemudian digunakan untuk menguji hipotesis penelitian,dengan tujuan
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untuk mengetahui kelas manakah yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi

baik pada kelas eksperimen dengan penerapan startegi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik dan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional

menggunakan ceramah bervariasi.

Berdasarkan perhitungan nilai post test terdapat perbedaan yang

signifikan. Hal tersebut dibuktikan dari uji t atau uji perbedaan rata-rata

menggunakan bantuan SPSS versi 20.0. Hasil uji t tersebut diperoleh bahwa

nilai post test dari masing-masing kelas menunjukkan perbedaan yang

signifikan. Nilai rata-rata post test pada kelas kontrol memperoleh skor rata-

rata yaitu 76.33, sedangkan pada kelas eksperimen memperoleh skor rata-

rata  85.33. Artinya pada kedua kelas mengalami kenaikan. Pada kelas

kontrol  yang sebelumnya nilai pre test 62.17 menjadi 76.33, sehingga

mengalami kenaikan 14.67, dan berpengaruh 11.19% sedangkan pada kelas

eksperimen memiliki nilai pre test 61.67 menjadi 85.33, mengalami

kenaikan sebesar 23.66, sehingga strategi peer lessons berbasis pendekatan

saintifik  memberikan pengaruh 20.18%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa

rata-rata hasil belajar kelas kontrol berbeda dengan kelas eksperimen. Hal

ini menunjukkan bahwa perlakuan pada kelas eksperimen dengan penerapan

startegi peer lessons berbasis pendekatan saintifik dinilai lebih baik

dibandingkan kelas kontrol.

Berdasarkan hasil penilaian pengamatan pembelajaran dapat

diketahui bahwa pembelajaran kelas eksperimen mendapat persentase total

keseluruhan sebesar 86.50%  yang termasuk ke dalam kriteria sangat baik.
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Dimana dalam pra pembelajaran memperoleh penilaian sebesar 86.67%

yang termasuk kriteria sangat baik, kegiatan inti pembelajaran sebesar

92.86% yang juga termasuk kriteria sangat baik, dan penutup pembelajaran

sebesar 80.00% yang termasuk kriteria baik. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru dengan penerapan

strategi peer lesson berbasis pendekatan saintifik dinilai sesuai dan efektif.

Berdasrkan penjelasan dengan data yang dipaparkan di atas maka

dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik efektif, indikatornya adalah melibatkan aktivitas siswa,

menarik minat dan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, dan

peragaan dalam pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar

Pendidikan Kewarganegaraan pada kompetensi dasar 4.1 menjelaskan

hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat di kelas eksperimen (VII A)

SMP Negeri 5 Magelang.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik pada

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas eksperimen VII A SMP

Negeri 5 Magelang menekankan pada pembelajaran antar teman yang dapat

dilihat saat siswa melakukan kegiatan pembelajaran saintifik yang terdiri

dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Langkah-langkah strategi peer

lessons berbasis pendekatan saintifik adalah 1) pada tahap mengamati, di

dalam strategi peer lessons peserta didik dibagi menjadi kelompok-

kelompok kecil sesuai dengan segmen materi. Kemudian peserta didik

mengamati objek yang akan dipelajari, 2) pada tahap menanya, di dalam

strategi peer lessons peserta didik  dalam kelompok dibimbing oleh guru

untuk dapat mengajukan pertanyaan. Melalui kegiatan menanya

dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang sedang

mereka pelajari, 3) pada tahap mengumpulkan informasi, di dalam strategi

peer lessons peserta didik dalam kelompok mengumpulkan informasi

dengan membaca sumber lain selain buku teks. Kemudian guru

menyarankan kepada peserta didik untuk menyiapkan media presentasi

materi yang dibuat berdasarkan kreasi peserta didik dalam kelompok, 4)
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pada tahap mengasosiasi, di dalam strategi peer lessons peserta didik

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya sambil

mereka berdiskusi menyelesaikan tugas media presentasi materi, 5) pada

tahap mengomunikasikan, di dalam strategi peer lessons peserta didik dalam

kelompok mengomunikasikan atau mempresentasikan materi di depan kelas

dengan dibantu media presentasinya masing-masing.

2. Penerapan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik efektif,

indikatornya adalah melibatkan aktivitas siswa, menarik minat dan perhatian

siswa, membangkitkan motivasi siswa, dan peragaan dalam pembelajaran

serta dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada

kompetensi dasar 4.1 menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan

pendapat di kelas eksperimen (VII A) SMP Negeri 5 Magelang. Hal tersebut

diperkuat dengan hasil penilaian pengamatan pembelajaran yang

menunjukkan bahwa pembelajaran kelas eksperimen mendapat persentase

total keseluruhan sebesar 86.50%  yang termasuk ke dalam kriteria sangat

baik. Selain itu, berdasarkan uji t atau uji perbedaan rata-rata menggunakan

bantuan SPSS versi 20.0. Hasil uji t tersebut diperoleh bahwa nilai post test

dari masing-masing kelas menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan

(thitung > ttabel = 4.893 > 2.002). Nilai rata-rata post test pada kelas eksperimen

memperoleh skor rata-rata  85.33. Artinya pada kelas eksperimen

mengalami kenaikan atau peningkatan hasil belajar. Pada kelas eksperimen

memiliki nilai pre test 61.67 menjadi 85.33, mengalami kenaikan sebesar

23.66, sehingga strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik
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memberikan pengaruh 20.18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlakuan

pada kelas eksperimen dengan penerapan startegi peer lessons berbasis

pendekatan saintifik dinilai dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan

Kewarganegaraan pada kompetensi dasar 4.1 menjelaskan hakikat

kemerdekaan mengemukakan pendapat di kelas eksperimen (VII A) SMP

Negeri 5 Magelang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan, maka

peneiliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pada awal kegiatan pembelajaran, guru perlu menjelaskan pengertian dan

langkah-langkah strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik secara

jelas serta memotivasi siswa dengan mengajaknya untuk belajar aktif dalam

menemukan dan mengolah informasi berdasarkan pengalaman mereka

sendiri dalam pelajaran.

2. Dalam hal pelaksanaan strategi peer lessons berbasis pendekatan saintifik

guru perlu mengawasi dan mengarahkan siswa agar tidak terjadi kesalahan

konsep pada siswa dalam menyampaikan materi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA

KELAS VIII G SMP NEGERI 5 MAGELANG

NO NAMA SISWA
1 Agiel Riesky Sanjaya
2 A'isyah Luthfi Alifah
3 Alifia Qothrun Nada
4 Alisa Azzahra'
5 Andhika Arief Ramadhan
6 Annisa Wulandari
7 Bima Irsat Mahendra
8 Ditha Amandha Wulandari
9 Edo Fadillah Syaputra
10 Eka Rahmawati
11 Evander Russel Kafelnikov W
12 Fransisca Rosa Meliana
13 Harisudin Hilman Tri W
14 Indra Cahya
15 Ivana Nuzul Maldani
16 Kevin Dwi Cahya
17 Leonardus Desanto Tribuono
18 Rizki Muhammad Raul
19 Muhammad Raka Fauzi R
20 Nia Kusuma Wardani
21 Putri Indah Lestari
22 Putri Istiana
23 Rachmat Okky Febrian
24 Riyan Supriyadi
25 Rosa Apriliana
26 Siti Laili Nisfi Siyam
27 Stanislaus Michel Saputra
28 Sugeha Tegar Ferrarico M
29 Tabita Raviola B. I
30 Veronika Gilang Ambar S
31 Yudha Renanda Irawan
32 Zahra Puspa Catria



Lampiran 2

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN

KELAS VII A SMP NEGERI 5 MAGELANG

NO NAMA SISWA
1 Akmala Larasati Tiawansari
2 Aldi Firmansyah
3 Amelia Putri Hartanti
4 Atsila Rozzaqi Majid
5 Azahra Salsabila
6 Bagas Setyo Nugroho
7 Bagus Rizal Ahmad
8 Dafa Rizqi Setiawan
9 Dhevi Arishandy
10 Dhifa Yunasz Erfandy
11 Difa Nur Rafi
12 Dimas Galih Prakoso
13 Faeza Nabbal
14 Faisal Yudi Anugerah
15 Fajar Sholeh
16 Hanif Iqbal Prasetyo
17 Hari Sulistyo
18 Kheista Ashila Indah S
19 Krisna Anwar Mahardika
20 Mariyam Novianti
21 Much Arif Wicaksono H
22 Muhammad Hanif Rakmat
23 Nadila Dwi Saputri
24 Prasasti Rahmiarti
25 Ragil Rinawati
26 Raka Adiatma Galih Sardika
27 Septia Rika Rahmawati
28 Siti Ngainiyah
29 Taruna Mulia Nugroho
30 Taufik Fajar Prabowo



Lampiran 3

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL

KELAS VII B SMP NEGERI 5 MAGELANG

NO NAMA SISWA
1 Achmad Rofiul Mutakin
2 Amara Nur Dewi Kumala.R
3 Andhika Bintang Ramadhan.H
4 Angel Nurqomariah
5 Bima Sakti
6 Cahya Indrajid Prasetyo
7 Cahyo Pono Sasmito
8 Dela Leonita Gasari
9 Dina Maryana
10 Dinda Rizqi Tsamarah Adhelia
11 Dyah Ajeng Putri Damayanti
12 Fahri Ardiyanto
13 Gyda Zufar
14 Hermawan Faizal Gandi
15 Manda Amelia Saraswati
16 Miftakhul Khoiri
17 Miranda Teshia Kurniawan
18 Muhammad Rafli Fadilah. S
19 Muhammad Rifqi Aditama
20 Nadia Rizky Anggraeny
21 Novi Risma Aryanti
22 Rahmad Novandika Sulistiadi
23 Ratih Dwi Sulistyowati
24 Rico Achmad Maulana
25 Rifan Hidayah
26 Rizki Akbar Saputra
27 Rochman Ismail
28 Tahbar Agis Jauzi
29 Winda Arum Puspita Martha
30 Aldo Serena Safiola



Lampiran 4

SILABUS

Sekolah : SMP N 5 Magelang
Kelas : VII
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Semester : I I ( dua )
Standar Kompetensi : 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat

KOMPETENS
I DASAR

MATERI
POKOK

KEGIATAN
PEMBELAJA

RAN

INDIKATOR PENILAIAN WAKTU SUMBER
BELAJARTEKNIK BENTUK CONTOH INSTRUMEN

4.1 Menjelaskan
hakekat
kemerdekaan
mengemukak
an pendapat

Kemerdekaan
mengemukak
an pendapat

Mengamati,
mencermati,
pelaksanaan
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat

 Menjelaskan
pengertian
kemerdekaan
menge mukakan
pendapat

 Menjelaskan
landasan hukum
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat

 Menjelaskan
cara-cara
penyampaian
pendapat

 Mendeskripsika
n bentuk-bentuk

Tes

Tes

Tes

Tes

Tes pilihan
ganda

Tes pilihan
ganda

Tes pilihan
ganda

Tes pilihan

Kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum adalah
hak setiap...
A. WNI
B. WNA
C. Penduduk
D. Manusia

Wujud pelaksanaan kemerdekaan
menyam paikan pendapat di muka
umum , antara lain kecuali....
A. demonstrasi
B. diskusi
C. rapat umum
D. mimbar bebas

4 x 40’
BukuTeks,
Buku
Pengayaan,
UUD 1945
pasca
perubahan,
UU No 9 Th
1998



penyampaian
pendapat

ganda

4.2
Menguraikan
pentingnya
kemerdekaan
mengemu
kakan
pendapat
secara bebas
dan
bertanggung
jawab

Kemerdekaan
mengemukak
an pendapat

 Menjelaskan
makna
pentingnya
kemerdekaan
mengeluarkan
pendapat

 Mengkaji
peraturan
perundangund
angan yang
mengatur
kemerdekaan
mengemukaka
n pendapat

 Diskusi
mempraktikka
n
kemerdekaan
mengemukaka
n pendapat
secara bebas
dan
bertanggungja
wab de ngan
tema “
Larangan

 Menjelaskan
arti pentingnya
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat secara
bebas dan
bertanggung
jawab

 Menjelaskan
hake kat
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat secara
bebas dan
bertang gung
jawab

 Menjelaskan
dasar hukum
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat

 Menjelskan tata
cara
mengemuka
kan pendapat
secara bebas

Tes

Tes
tulis

Tes
tulis

Tes
tulis

Tes Uraian

Tes
Pilihan
gAnda

Tes
Pilihan
gAnda

Tes
Pilihan
gAnda

Jelaskan arti pentingnya
kemerdekaan mengemukakan
pendapat !

UUD 1945 memberikan jaminan
ter hadap kemerdekaan
mengeluarkan pendapat. Jaminan
tersebut tertuang dalam pasal....
A. 27
B. 28
C. 29
D. 30
Dalam menyampaikan pendapat
di muka  umum setiap warga
negara  berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk, kecuali
:
A. menjaga keutuhan, persatuan

dan kesatuan bangsa
B. menjaga keamanan dan

ketertiban
C. menjaga kepen tingan

kelompok/etnis tertentu
D. menghormati hak dan

kebebasan orang lain

Demonstrasi merupakan salah
satu perwujudan mengemukakan

6 x 40’ Buku Teks
UUD 1945
pasca
perubahan,
Media massa
UU Parpol
Tokoh
masyarakat



merokok di
kalangan
pelajaran
SMP”. Siswa
diminta mela
porkan
tentang kesan
dan pesan
pelaksanaan
diskusi
tersebut .

dan
bertanggung
jawab

penda pat secara bebas dan
bertanggung jawab.
Sebelum melakukan demonstrasi
pimpinan demo terlebih dahulu
harus....
A. mendata jumlah anggotanya

yang akan berdemo
B. mengadakan mobilisasi

anggota yang akan berdemo
C. mengajak organisasi lain untuk

berdemo
D. melaporkan dan meminta ijin

ke aparat berwenang

4.3Mengakuatlis
asi
kan

kemerdeka
an
mengemuka
kan pendapat
secara bebas
dan
bertanggung
jawab

Kemerdekaan
mengemukak
an pendapat

Mengamati ,
mencermati dan
membuat
laporan
pelaksanaan
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat di
lingku ngan
keluarga,
sekolah dan
masyarakat
sekitar tempat
tinggal

 Menunjukkan
sikap positif
terhadap
penggunaan hak
mengemukakan
pendapat secara
bebas dan
bertanggung
jawab

Kuesi
oner

Skala sikap Petunjuk!
Berilah tAnda cek (V) pada kolom yang
sesuai dengan pendapat kalian!

N
O

PERNYATAAN S
S

S N T
S

S
T
S

1 Bagi kelompok
yang akan ber
demo diharus kan
meminta izin
terlebih dahulu

2 Dalamberdemo
harus jelas siapa
yang menjadi
pimpinan, berapa
jumlah peserta dan
apa yang akan
disampaikan nya

3 Hari Minggu ti
dak boleh mela
kukan demo

4 Membakar foto
presiden, dan
lambang negara

6 x 40’
Buku Teks
UUD 1945
pasca
perubahan,
Media massa
UU Parpol
Tokoh
masyarakat



dalam berdemo
meru pakan tindak
pidana

5 Berdemo yang
disertai peng
rusakan fasili tas
umum merupakan
tindakan anarkis

Keterangan:
SS= Sangat Setuju ( bobot skor 5 kalau

pernyataan positif dan 1 kalau negatif )
S = Setuju ( skor 4 kalau pernyataan positif dan

1 kalau negatif )
N = Tidak Berpendapat/Netral ( skor 3 )
TS = Tidak Setuju ( bobot skor 2 kalau

pernyataan positif dan 4 kalau negatif )
STS  = Sangat Tidak Setuju ( bobot skor 5 kalau

pernyataan positif dan 1 kalau negatif )



Lampiran 5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Magelang

Nama Pelajaran : PKn

Kelas / Semester : VII / genap

Alokasi waktu :  2 x 40 menit (2 x Pertemuan)

Standar Kompetensi : 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan

mengemukakan pendapat

Kompetensi Dasar : 4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan

mengemukakan pendapat

Indikator :

1. Menjelaskan pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat.

2. Menjelaskan landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat.

3. Menjelaskan cara-cara penyampaian pendapat.

4. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penyampaian pendapat.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat.

2. Menjelaskan landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat.

3. Menjelaskan cara-cara penyampaian pendapat.

4. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penyampaian pendapat.

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat.

2. Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat.

3. Cara-cara penyampaian pendapat.

4. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat.



C. Pendekatan, Strategi dan Metode pembelajaran

Pendekatan: Teacher oriented.

Strategi : Strategi pembelajaran langsung (direct instruction).

Metode : Ceramah bervariasi.

D. Media Pembelajaran

1. Media kertas untuk merangkum materi.

E. Langkah-langkah Pembelajaran

Bentuk
Kegiatan

Langkah-langkah Kegiatan Waktu

Pendahuluan 1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dengan
mengucapkan salam dan memimpin doa.

2. Guru mengecek kehadiran siswa.
3. Guru memotivasi siswa.
4. Guru menginformasikan materi yang akan disampaikan.
5. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan

pembelajaran.

10
menit

Kegiatan
inti

1. Peserta didik membaca buku paket PKn kelas VII, BAB
IV tentang materi pengertian kemerdekaan
mengemukakan pendapat, landasan hukum
mengemukakan pendapat, cara-cara penyampaian
pendpat dan bentuk-bentuk penyampaian pendapat .

2. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang
materi pengertian kemerdekaan mengemukakan
pendapat, landasan hukum mengemukakan pendapat,
dan bentuk-bentuk penyampaian pendapat .

3. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan guru
tentang materi pengertian kemerdekaan mengemukakan
pendapat, landasan hukum mengemukakan pendapat,
cara-cara penyampaian pendapat dan bentuk-bentuk
penyampaian pendapat .

4. Peserta didik diminta membuat rangkuman tentang
materi yang sedang diajarkan

5. Peserta didik memaparkan hasil rangkumannya di depan
kelas.

60
menit

Penutup 1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi/hasil
pembelajaran.

2. Peserta didik dengan arahan guru memimpin doa untuk
mengakhiri kegiatan pembelajaran.

10
menit



F. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik penilaian

a. Tes.

2. Instrumen penilaian

a. Lembar Soal Pre test dan Post Test (bentuk soal pilihan

G. Sumber Pembelajaran

1. Buku Paket PKn SMP Kelas VII, AT.Sugeng Priyanto, dkk. Penerbit:

Pusat Perbukuan Departemen Pendiikan Nasional.2008. BAB IV.

2. Buku PKn yang relevan sesuai materi pelajaran.

3. UUD 1945 yang telah diamandemen.

Magelang, 2015

Guru PKn Peneliti

Widati Fatma Suharti, S.Pd Agus Misbahudin

NIP. 19620122 198301 2 001 NIM. 3301411035



Lampiran 6

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Magelang

Nama Pelajaran : PKn

Kelas / Semester : VII / genap

Alokasi waktu :  2 x 40 menit (2 x Pertemuan)

Standar Kompetensi : 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan

mengemukakan pendapat

Kompetensi Dasar : 4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan

mengemukakan pendapat

Indikator :

1. Menjelaskan pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat.

2. Menjelaskan landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat.

3. Menjelaskan cara-cara penyampaian pendapat.

4. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penyampaian pendapat.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat.

2. Menjelaskan landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat.

3. Menjelaskan cara-cara penyampaian pendapat.

4. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penyampaian pendapat.

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat.

2. Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat.

3. Cara-cara penyampaian pendapat.

4. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat.



C. Pendekatan, Strategi dan Metode pembelajaran

Pendekatan: Saintifik.

Strategi : Peer Lessons.

Metode : Diskusi, tanya jawab.

D. Media Pembelajaran

1. Gambar-gambar mengemukakan pendapat (example non example : contoh

gambar siswa mengajukan pertanyaan dan gambar demonstrasi/unjuk rasa)

2. Gambar bentuk penyampaian pendapat (gambar demonstrasi, pawai, rapat

umum, mimbar bebas).

E. Langkah-langkah Pembelajaran

Bentuk
Kegiatan

Langkah-langkah Kegiatan
Wakt

u
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dengan

mengucapkan salam dan memimpin doa.
2. Guru mengecek kehadiran siswa.
3. Guru memotivasi siswa.
4. Guru menginformasikan materi yang akan disampaikan.
5. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan

pembelajaran.

10
menit

Kegiatan
inti

Mengamati
1. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan

segmen materi.
2. Peserta didik membaca buku paket PKn kelas VII, BAB

IV, tentang materi pengertian kemerdekaan
mengemukakan pendapat, landasan hukum
mengemukakan pendapat, cara-cara penyampaian
pendapat dan bentuk-bentuk penyampaian pendapat .

3. Peserta didik mengamati gambar-gambar mengemukakan
pendapat (example non example : contoh gambar siswa
mengajukan pertanyaan dan gambar demonstrasi/unjuk
rasa).

Menanya
4. Peserta didik mengajukan pertanyaan berkaitan dengan

gambar--gambar mengemukakan pendapat (example non
example : contoh gambar siswa mengajukan pertanyaan,
dan gambar demonstrasi/unjuk rasa) dikaitkan dengan
materi yang sudah dibaca tentang pengertian kemerdekaan
mengemukakan pendapat, landasan hukum kemerdekaan

60
menit



mengemukakan pendapat, cara-cara penyampaian
pendapat, dan bentuk- bentuk penyampaian pendapat.
Mengumpulkan Informasi

5. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai
sumber seperti dari buku paket PKn Kelas VII, BAB IV
tentang hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat
di muka umum.

6. Peserta didik dibagikan lembar kerja siswa untuk
dikerjakan dalam kelompok.

Mengasosiasikan
7. Peserta didik dalam kelompok melakukan diskusi serta

mempersiapkan media untuk presentasi (media
visual/gambar).

Mengkomunikasikan
8. Masing-masing kelompok dengan medianya (media

visual/gambar) mempresentasikan hasil diskusi di depan
kelas.

9. Peserta didik dalam kelompok diberikan kesempatan
bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi di
depan kelas.

10. Guru meluruskan dan menyempurnakan jawaban dari
masing-masing kelompok.

11. Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang baik
dan memberikan motivasi terhadap kelompok yang
kurang.

Penutup 1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi/hasil
pembelajaran.

2. Peserta didik dengan arahan guru memimpin doa untuk
mengakhiri kegiatan pembelajaran

10
menit

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik penilaian

a. Tes.

2. Instrumen penilaian

a. Lembar Soal Pre test dan Post Test (bentuk soal pilihan ganda).

G. Sumber Pembelajaran

1. Buku Paket PKn SMP Kelas VII, AT.Sugeng Priyanto, dkk. Penerbit:

Pusat Perbukuan Departemen Pendiikan Nasional.2008. BAB IV.

2. Buku PKn yang relevan sesuai materi pelajaran.



3. UUD 1945 yang telah diamandemen.

Magelang,        Februari 2015

Guru PKn Peneliti

Widati Fatma Suharti, S.Pd Agus Misbahudin

NIP. 19620122 198301 2 001 NIM. 3301411035



Lampiran 7

Definisi/Pengertian Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat.
1. Menurut UU Nomer 9 Tahun 1998 2. Menurut Sumber lain (dalam Buku paket atau LKS)

Kesimpulan Kelompok Tentang Definisi/Pengertian Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat.



Lampiran 8

Landasan Idiil

Landasan Hukum Kemerdekaan
Mengemukakan Pendapat

Landasan Konstitusional

Landasan Operasional

Kesimpulan Kelompok Tentang Landasan Hukum Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat.

 Sebagai Landasan Idiil Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Yaitu:

 Sebagai Landasan Konstitusional Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Yaitu:

 Sebagai Landasan Operasional Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Yaitu:



Lampiran 9

Dengan Lisan Contohnya:LISAN

Dengan Tulisan Contohnya:
TULISAN

Dengan Sikap  Contohnya:

SIKAP



Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat Menurut UU Nomer 9 Tahun 1998 ada 4 Yaitu:
1)

2)

3)

4)

Lampiran 10

Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat Menurut UU Nomer 9 Tahun 1998 ada 4 Yaitu:
1)

2)

3)

4)

Lampiran 10

Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat Menurut UU Nomer 9 Tahun 1998 ada 4 Yaitu:
1)

2)

3)

4)

Lampiran 10



Lampiran 11

KISI-KISI SOAL UJI COBA

SK/KD INDIKATOR MATERI
NOMER SOAL
Pilihan Ganda

4. Menampilkan
perilaku
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat.

4.1.Menjelaskan
hakikat
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat.

Menjelaskan pengertian
kemerdekaan
mengemukakan pendapat

Pengertian
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat

12, 17, 19, 20, 28,
30

Menjelaskan landasan
hukum kemerdekaan
mengemukakan pendapat

Landasan
hukum
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat

1, 3, 5, 6, 8, 9, 10,
21, 26, 29

Mendeskripsikan bentuk-
bentuk penyampaian
pendapat.

Bentuk-bentuk
penyampaian
pendapat

2, 4, 7, 11, 13, 14,
15, 16, 18, 22, 23,
24, 25, 27

Jumlah soal



Lampiran 12

SOAL UJI COBA

Berilah tanda silang (X) A, B, C, atau D yang paling tepat!

1. Kemerdekaan mengemukakan
pendapat diatur dalam UUD
1945, yaitu.....

A. pasal 25
B. pasal 26
C. pasal 27
D. pasal 28

2. Di bawah ini bentuk-bentuk
mengemukakan pendapat
menurut UU Nomer 9 Tahun
1998, kecuali….

A. pawai
B. rapat umum
C. mimbar bebas
D. berkumpul

3. Sebagai warga negara, kita
memiliki cara untuk
mengemukakan pendapat yaitu
dengan ….

A. demonstrasi
B. bertindak anarkis
C. berunjuk rasa rusuh
D. melakukan penelitian

4. Landasan nilai moral (idiil)
dalam kemerdekaan
mengemukakan pendapat
adalah…

A. Pancasila sila ke-4
B. Pancasila sila ke-3
C. Pancasila sila ke-2
D. Pancasila sila ke-1

5. Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat, merupakan bunyi
pasal….

A. pasal 28 B ayat 2
B. pasal 28 C ayat 2
C. pasal 28 D ayat 3
D. pasal 28 E ayat 3

6. Landasan konstitusional dalam
kemerdekaan mengeluarkan
pendapat adalah…..

A. Pancasila
B. UUD 1945 pasal 28
C. UU
D. Tap MPR

7. Contoh demonstrasi yang
kebablasan adalah...

A. menabrak barikade polisi
B. menjaga ketertiban umum
C. berlangsung secara aman
D. menghargai hak orang lain

8. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
merupakan salah satu landasan
hukum kemerdekaan
mengemukakan pendapat yaitu
sebagai landasan…...

A. idiil
B. konstitusional
C. operasional
D. demonstrasi



9. Sesuai dengan bunyi pasal 28
UUD 1945, setiap warga negara
Indonesia berhak ....

A. beragama dan beribadah
B. berserikat dan berpendapat
C. memperoleh pekerjaan
D. mendapatkan pendidikan

10. Undang-undang yang mengatur
kemerdekaan mengemukakan
pendapat di muka umum,
yaitu….

A. UU No. 9 Tahun 1998
B. UU No. 8 Tahun 1998
C. UU No. 7 Tahun 1999
D. UU No. 9 Tahun 1999

11. Contoh cara penyampaian
pendapat melalui tulisan, yaitu ..

A. mogok makan
B. dialog
C. spanduk
D. orasi

12. Mengemukakan pikiran secara
bebas berarti mengemukakan
pendapat ....

A. atas pengaruh orang lain
B. tanpa tekanan fisik dan

mental dari pihak lain
C. atas perintah atasan
D. atas kehendak orangtua

13. Kegiatan yang dilakukan oleh
seorang atau lebih untuk
mengemukakan pikiran dengan
lisan atau tulisan secara
demonstratif di muka umum
disebut ….

A. rapat umum
B. mimbar bebas
C. demonstrasi
D. ceramah

14. Pertemuan terbuka yang
dilakukan untuk menyampaikan
pendapat dengan tema tertentu
disebut ….

A. mimbar bebas
B. rapat umum
C. demonstrasi
D. pawai

15. Melakukan pidato, ceramah,
berdialog, dan berdiskusi, adalah
salah satu bentuk penyampaian
pendapat secara ….

A. lisan
B. sikap
C. tulisan
D. seni

16. Membuat saran lewat koran,
mengirim surat, atau mengirim
SMS ke nomor telepon selular
pemerintah merupakan bentuk
penyampaian pendapat secara
….

A. lisan
B. sikap
C. tulisan
D. seni

17. Menurut UU Nomer 9 Tahun
1998 kemerdekaan
mengemukakan pendapat adalah
hak setiap warga negara untuk
menyampaikan pikiran, baik
secara lisan, tulisan, dan
sebagainya secara bebas dan



bertanggung jawab sesuai
dengan…
A. desakan negara lain
B. kehendak diri sendiri
C. pengaruh orang lain
D. ketentuan peraturan

perundang-undangan yang
berlaku

18. Kegiatan penyampaian pendapat
di muka umum yang dilakukan
secara bebas dan terbuka tanpa
tema tertentu disebut dengan…..
A. mimbar bebas
B. pawai
C. demonstrasi
D. rapat Umum

19. Hakikat/inti kemerdekaan
berpendapat adalah setiap warga
negara bebas……

A. mengeluarkan pendapat
B. mencaci maki orang lain
C. menyanyi dimana saja
D. berdemonstrasi dimana saja

20. Kemerdekaan mengeluarkan
pendapat sebagai sebuah hak
asasi manusia mengandung
pengertian….
A. setiap pendapat harus selalu

disampaikan
B. dalam diri setiap seseorang

terdapat hak untuk
berpendapat

C. setiap orang memiliki hak
untuk membenarkan diri

D. mengeluarkan pendapat
adalah hak para pemimpin

21. Kemerdekaan mengemukakan
pendapat di muka umum
dilindungi oleh Undang-Undang
Nomer…..
A. 7 Tahun 1999
B. 8 Tahun 1999

C. 9 Tahun 1998
D. 9 Tahun 1999

22. Pertemuan terbuka yang
dilakuakan untuk
menyampaikan pendapat dengan
tema  tertentu disebut
dengan……
A. pawai
B. mimbar bebas
C. rapat umum
D. demonstrasi

23. Cara penyampaian pendapat
dengan arak-arakan di muka
umum disebut dengan……
A. rapat umum
B. pawai
C. demonstrasi
D. mimbar bebas

24. Agus menulis surat yang berisi
mengenai ketertiban dan
mengirimkannya kepada
Walikota. Hal tersebut
merupakan contoh cara
menyampaikan pendapat dalam
bentuk….
A. lisan
B. tulisan
C. mogok makan
D. seni

25. Seseorang mengemukakan
pendapatnya dengan
mengirimkan surat pembaca di
surat kabar. Cara tersebut
termasuk cara mengemukakan
pendapat dengan…

A. lisan
B. tulisan
C. mogok makan
D. seni



26. Selain oleh UUD 1945, jaminan
kebebasan menyampaikan
pendapat juga dijamin oleh….
A. dekalrasi universal hak asasi

manusia
B. keppres
C. hukum adat yang berlaku di

Indonesia
D. hukum tata negara

27. Salah satu budaya luhur
bangsa Indonesia dalam
mengeluarkan pendapat yakni
melalui jalan.…

A. suara terbanyak (voting)
B. musyawarah dan mufakat
C. berdemonstrasi
D. berdialog

28. Kemerdekaan mengeluarkan
pendapat merupakan ciri dari
negara….
A. oligarkhi
B. hukum

C. demokratis
D. masa reformasi

29. Perhatikan landasan hukum
kemerdekaan mengemukakan
pendapat di bawah ini!
1) Tap MPR No.

XVII/MPR/1998
2) UU Nomer 9 Tahun 1998
3) UU N. 39 Tahun 1999
Yang merupakan landasan
operasional kemerdekaan
mengemukakan pendapat adalah
nomer…..
A. 1
B. 2
C. 3
D. semua benar

30. Kemerdekaan mengemukakan
pendapat berarti mengeluarkan
pendapat secara……
A. bebas dan bertanggung jawab
B. bebas dan sekehendaknya

sendiri
C. bebas dan tanpa batas
D. tanpa pertanggungjawaban



Lampiran 13

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA

1 A B C X

2 A B C X

3 X B C D

4 X B C D

5 A B C X

6 A X C D

7 X B C D

8 A B X D

9 A X C D

10 X B C D

11 A B X D

12 A X C D

13 A B X D

14 A X C D

15 X B C D

16 A B X D

17 A B C X

18 X B C D

19 X B C D

20 A X C D

21 A B X D

22 A B X D

23 A X C D

24 A X C D

25 A X C D

26 X B C D

27 A X C D

28 A B X D

29 A B C X

30 X B C D



Lampiran 14

LEMBAR JAWAB SOAL UJI COBA

Nama :
No. Urut :
Kelas :

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B B D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D



Lampiran 15

KISI-KISI SOAL PRE TEST DAN POST TEST

SK/KD INDIKATOR MATERI
NOMER SOAL
Pilihan Ganda

4. Menampilkan
perilaku
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat.

4.1.Menjelaskan
hakikat
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat.

Menjelaskan pengertian
kemerdekaan
mengemukakan pendapat

Pengertian/hakikat
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat

8, 12, 14, 19, 20

Menjelaskan landasan
hukum kemerdekaan
mengemukakan pendapat

Landasan hukum
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat

1, 2, 3, 5, 15, 17

Mendeskripsikan bentuk-
bentuk penyampaian
pendapat.

Bentuk-bentuk
penyampaian
pendapat

4, 7, 9, 10, 11, 13,
16, 18

Jumlah soal 20



Lampiran 16

SOAL PRE TEST DAN POST TEST

 Prosedur Mengerjakan Soal Pre Test dan Post Test:
1. Berdoalah sebelum anda mengerjakan tes.
2. Tulis identitas anda pada lembar jawab yang sudah disediakan
3. Baca dan cermati setiap butir soal
4. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang menurut anda paling

tepat dengan memberikan tanda (X) pada lembar jawab.
5. Telitilah kembali jawaban anda sebelum diserahkan untuk dinilai.
6. Selamat Mengerjakan.

1. Sebagai warga negara, kita
memiliki cara untuk
mengemukakan pendapat yaitu
dengan ….

A. demonstrasi
B. bertindak anarkis
C. berunjuk rasa rusuh
D. melakukan penelitian

2. Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat, merupakan bunyi
pasal….

A. pasal 28 B ayat 2
B. pasal 28 C ayat 2
C. pasal 28 D ayat 3
D. pasal 28 E ayat 3

3. Landasan konstitusional dalam
kemerdekaan mengeluarkan
pendapat adalah…..

A. Pancasila sila ke-4
B. UUD 1945 pasal 28
C. UU Nomer 9 Tahun 1998
D. Tap MPR No

XVII/MPR/1998

4. Salah satu contoh kemerdekaan
mengemukakan pendapat di
muka umum menurut UU
Nomer 9 Tahun 1998 adalah
demonstrasi. Demonstrasi yang
dilakukan haruslah sesuai aturan
dengan tetap menghormati hak-
hak orang lain. Namun,
terkadang ada saja demonstarsi
yang dilakukan sering dengan
tindakan yang berlebihan.
Berikut ini contoh dari
demonstrasi yang berlebihan
adalah...
A. demonstrasi dengan

menabrak barikade polisi
B. demonstrasi dengan menjaga

ketertiban umum
C. demonstrasi yang

berlangsung secara aman
D. demonstrasi dengan tetap

menghargai hak orang lain

5. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
merupakan salah satu landasan
hukum kemerdekaan
mengemukakan pendapat yaitu
sebagai landasan…...



A. idiil
B. konstitusional
C. operasional
D. demonstrasi

6. Sesuai dengan bunyi pasal 28
UUD 1945, setiap warga negara
Indonesia berhak ....

A. beragama dan beribadah
B. berserikat dan berpendapat
C. memperoleh pekerjaan
D. mendapatkan pendidikan

7. Contoh cara penyampaian
pendapat melalui tulisan, yaitu ..

A. mogok makan
B. dialog
C. spanduk
D. orasi

8. Mengemukakan pikiran secara
bebas berarti mengemukakan
pendapat ....

A. atas pengaruh orang lain
B. tanpa tekanan fisik dan

mental dari pihak lain
C. atas perintah atasan
D. atas kehendak orangtua

9. Kegiatan yang dilakukan oleh
seorang atau lebih untuk
mengemukakan pikiran dengan
lisan atau tulisan secara
demonstratif di muka umum
disebut ….

A. rapat umum
B. mimbar bebas
C. demonstrasi
D. ceramah

10. Pertemuan terbuka yang
dilakukan untuk menyampaikan

pendapat dengan tema tertentu
disebut ….

A. mimbar bebas
B. rapat umum
C. demonstrasi
D. pawai

11. Melakukan pidato, ceramah,
berdialog, dan berdiskusi, adalah
salah satu bentuk penyampaian
pendapat secara ….

A. lisan
B. sikap
C. tulisan
D. seni

12. Menurut UU Nomer 9 Tahun
1998 kemerdekaan
mengemukakan pendapat adalah
hak setiap warga negara untuk
menyampaikan pikiran, baik
secara lisan, tulisan, dan
sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai
dengan…
A. desakan negara lain
B. kehendak diri sendiri
C. pengaruh orang lain
D. ketentuan peraturan

perundang-undangan yang
berlaku

13. Kegiatan penyampaian pendapat
di muka umum yang dilakukan
secara bebas dan terbuka tanpa
tema tertentu disebut dengan…..
A. mimbar bebas
B. pawai
C. demonstrasi
D. rapat umum

14. Kemerdekaan mengeluarkan
pendapat sebagai sebuah hak



asasi manusia mengandung
pengertian….

A. setiap pendapat harus selalu
disampaikan

B. dalam diri setiap seseorang
terdapat hak untuk
berpendapat

C. setiap orang memiliki hak
untuk membenarkan diri

D. mengeluarkan pendapat
adalah hak para pemimpin

15. Kemerdekaan mengemukakan
pendapat di muka umum
dilindungi oleh Undang-Undang
Nomer…..
A. UU Nomer 32 Tahun 2004
B. UU Nomer 39 Tahun 1999
C. UU Nomer 9 Tahun 1998
D. UU Nomer 12 Tahun 2011

16. Cara penyampaian pendapat
dengan arak-arakan di muka
umum disebut dengan……
A. rapat umum
B. pawai
C. demonstrasi
D. mimbar bebas

17. Selain oleh UUD 1945, jaminan
kebebasan menyampaikan
pendapat juga dijamin oleh….

A. dekalrasi universal hak asasi
manusia

B. keppres
C. hukum adat yang berlaku di

Indonesia
D. hukum tata negara

18. Salah satu budaya luhur
bangsa Indonesia dalam
mengeluarkan pendapat yakni
melalui jalan.…
A. suara terbanyak (voting)
B. musyawarah dan mufakat
C. berdemonstrasi
D. berdialog

19. Kemerdekaan mengeluarkan
pendapat merupakan ciri dari
negara….
A. oligarkhi
B. hukum
C. demokratis
D. masa reformasi

20. Kemerdekaan mengemukakan
pendapat berarti mengeluarkan
pendapat secara……
A. bebas dan bertanggung jawab
B. bebas dan sekehendaknya

sendiri
C. bebas dan tanpa batas
D. tanpa pertanggungjawaban



Lampiran 17

KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST DAN POST TEST

1 X B C D

2 A B C X

3 A X C D

4 X B C D

5 A B X D

6 A X C D

7 A B X D

8 A X C D

9 A B X D

10 A X C D

11 X B C D

12 A B C X

13 X B C D

14 A X C D

15 A B X D

16 A X C D

17 X B C D

18 A X C D

19 A B X D

20 X B C D



Lampiran 18

LEMBAR JAWAB SOAL PRE TEST

Nama :
No. Urut :
Kelas :

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D



Lampiran 19

LEMBAR JAWAB SOAL POST TEST

Nama :
No. Urut :
Kelas :

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D



Lampiran 20

HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS INSTRUMEN TES (TES UJI COBA)

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kelayakan

butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel.

Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil r hitung dibandingkan

dengan r tabel dimana df=n-2 dengan sig 5%. Jika r hitung > r tabel maka valid

(Sujarweni,2014:192). Hasil analisis validitas butir soal menggunakan software

IBM SPSS 20.0 dengan Corrected Item Total-Correlation disajikan dalam tabel

berikut.

Uji Validitas (Corrected Item Total-Correlation).

Case Processing Summary
N %

Cases
Valid 32 100.0
Excludeda 0 .0
Total 32 100.0

Item-Total Statistics
Scale Mean

if Item
Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
P1 18.75 26.645 .080 .811
P2 18.63 26.952 .057 .810
P3 18.94 24.512 .490 .796
P4 18.72 26.467 .147 .809
P5 19.22 24.822 .413 .799
P6 18.97 25.064 .362 .801
P7 18.94 25.222 .337 .802
P8 19.13 25.016 .358 .801
P9 19.06 25.093 .342 .802
P10 18.66 26.555 .186 .807
P11 19.03 25.193 .324 .803



P12 18.94 25.157 .351 .802
P13 19.19 24.996 .369 .801
P14 18.97 25.128 .348 .802
P15 19.03 25.064 .351 .802
P16 18.69 26.286 .235 .806
P17 18.94 25.093 .364 .801
P18 18.91 24.604 .484 .796
P19 18.69 26.609 .128 .809
P20 18.91 24.668 .470 .797
P21 18.97 24.999 .375 .801
P22 19.31 26.415 .099 .812
P23 18.94 24.964 .392 .800
P24 18.66 26.426 .238 .806
P25 18.75 26.839 .030 .813
P26 18.97 24.999 .375 .801
P27 19.06 24.512 .462 .797
P28 18.91 24.926 .412 .799
P29 19.38 26.177 .171 .809
P30 19.00 24.968 .375 .801

Sumber: Data Penelitian 2015
Dengan melihat tabel case processing summarry di atas dapat diketahui

bahwa N= 32. N menunjukkan jumlah siswa pada kelas uji coba (kelas VIII G)

sebanyak 32 orang siswa. Oleh karena nilai N=32  maka nilai r tabel dapat

diperoleh melalui tabel r product moment pearson dengan df (degree of fredoom)

= N-2, jadi df = 32-2 = 30, maka r tabel = 0,301. Butir pertanyaan dikatakan valid

jika nilai r hitung > r tabel dapat dilihat dari Corrected Item-Total Correlation

(lihat tabel Item-Total Statistics di atas). Analisis output validitas tes dapat

diperjalas lagi dalam tabel di bawah ini.

Rekap Hasil Uji Validitas
Variabel r hitung r tabel Keterangan

Pertanyaan 1 .080 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 2 .057 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 3 .490 0,301 Valid
Pertanyaan 4 .147 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 5 .413 0,301 Valid
Pertanyaan 6 .362 0,301 Valid
Pertanyaan 7 .337 0,301 Valid
Pertanyaan 8 .358 0,301 Valid
Pertanyaan 9 .342 0,301 Valid



Pertanyaan 10 .186 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 11 .324 0,301 Valid
Pertanyaan 12 .351 0,301 Valid
Pertanyaan 13 .369 0,301 Valid
Pertanyaan 14 .348 0,301 Valid
Pertanyaan 15 .351 0,301 Valid
Pertanyaan 16 .235 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 17 .364 0,301 Valid
Pertanyaan 18 .484 0,301 Valid
Pertanyaan 19 .128 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 20 .470 0,301 Valid
Pertanyaan 21 .375 0,301 Valid
Pertanyaan 22 .099 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 23 .392 0,301 Valid
Pertanyaan 24 .238 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 25 .030 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 26 .375 0,301 Valid
Pertanyaan 27 .462 0,301 Valid
Pertanyaan 28 .412 0,301 Valid
Pertanyaan 29 .171 0,301 Tidak Valid
Pertanyaan 30 .375 0,301 Valid
Sumber: Data Penelitian 2015

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 30 butir soal yang

diujicobakan di Kelas VIII G, 20 soal dinyatakan valid dan sisanya 10 soal

dinyatakan tidak valid. Soal atau pertanyaan yang valid yaitu pertanyaan nomer 3,

5,6,7,8,9,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20,21, 23, 26, 27,28, 30. Soal atau pertanyaan-

pertanyaan yang valid tersebut selanjtnya akan digunakan sebagai soal pre test dan

post test dalam penelitian ini.



Lampiran 21

HASIL ANALISIS RELIABILITAS INSTRUMEN TES (TES UJI COBA)

Hipotesis :

Jika Nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 maka Reliabel.

Jika Nilai Cronbach’s Alpha < 0,6 maka Tidak Reliabel.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.809 30

Dari tabel diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,809 > 0,6 maka instrumen

tes hasil belajar (tes uji coba) dinyatakan Reliabel.



Lampiran 22

HASIL ANALISIS TARAF KESUKARAN INSTRUMEN TES

(TES UJI COBA)

Butir Soal Indeks Kesukaran Kriteria
Pertanyaan 1 0.844 Mudah
Pertanyaan 2 0.969 Mudah
Pertanyaan 3 0.656 Sedang
Pertanyaan 4 0.875 Mudah
Pertanyaan 5 0.375 Sedang
Pertanyaan 6 0.625 Sedang
Pertanyaan 7 0.656 Sedang
Pertanyaan 8 0.469 Sedang
Pertanyaan 9 0.531 Sedang
Pertanyaan 10 0.938 Mudah
Pertanyaan 11 0.563 Sedang
Pertanyaan 12 0.656 Sedang
Pertanyaan 13 0.406 Sedang
Pertanyaan 14 0.625 Sedang
Pertanyaan 15 0.563 Sedang
Pertanyaan 16 0.906 Mudah
Pertanyaan 17 0.656 Sedang
Pertanyaan 18 0.688 Sedang
Pertanyaan 19 0.906 Mudah
Pertanyaan 20 0.688 Sedang
Pertanyaan 21 0.625 Sedang
Pertanyaan 22 0.281 Sukar
Pertanyaan 23 0.656 Sedang
Pertanyaan 24 0.938 Mudah
Pertanyaan 25 0.844 Mudah
Pertanyaan 26 0.625 Sedang
Pertanyaan 27 0.531 Sedang
Pertanyaan 28 0.688 Sedang
Pertanyaan 29 0.219 Sukar
Pertanyaan 30 0.594 Sedang

Kriteria tingkat kesukaran soal pilihan ganda adalah sebagai berikut:
Soal dengan P 0,01 – 0,30 adalah sukar
Soal dengan P 0,30 – 0,70 adalah sedang
Soal dengan P 0,70 – 1,00 adalah mudah

(Arikunto, 2012:222-223)
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HASIL ANALISIS DAYA PEMBEDA INSTRUMEN TES (TES UJI COBA)

Butir Soal Daya Pembeda Kriteria
Pertanyaan 1 0.063 Jelek
Pertanyaan 2 0.063 Jelek
Pertanyaan 3 0.438 Baik
Pertanyaan 4 0.125 Jelek
Pertanyaan 5 0.375 Cukup
Pertanyaan 6 0.500 Baik
Pertanyaan 7 0.313 Cukup
Pertanyaan 8 0.313 Cukup
Pertanyaan 9 0.313 Cukup
Pertanyaan 10 0.125 Jelek
Pertanyaan 11 0.375 Cukup
Pertanyaan 12 0.438 Baik
Pertanyaan 13 0.438 Baik
Pertanyaan 14 0.375 Cukup
Pertanyaan 15 0.375 Cukup
Pertanyaan 16 0.063 Jelek
Pertanyaan 17 0.313 Cukup
Pertanyaan 18 0.500 Baik
Pertanyaan 19 0.063 Jelek
Pertanyaan 20 0.375 Cukup
Pertanyaan 21 0.375 Cukup
Pertanyaan 22 0.188 Jelek
Pertanyaan 23 0.438 Baik
Pertanyaan 24 0.125 Jelek
Pertanyaan 25 0.063 Jelek
Pertanyaan 26 0.250 Cukup
Pertanyaan 27 0.438 Baik
Pertanyaan 28 0.375 Cukup
Pertanyaan 29 0.188 Jelek
Pertanyaan 30 0.438 Cukup

Kriteria daya pembeda soal menurut Suharsimi Arikunto (2012:232) adalah:

D : 0.00 - 0.20 : jelek
D : 0.20 - 0.40 : cukup
D : 0.40 - 0.70 : baik
D : 0.70 - 1.00 : sangat baik
D : negatif (-), semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang
mempunyai D negatif sebaiknya dibuang saja.
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HASIL PERHITUNGAN HOMOGENITAS DAN UJI INDEPENDENT
SAMPLE T TEST RATA-RATA HASIL BELAJAR PRE TEST KELAS

EKSPERIMEN DAN KONTROL

Uji Homogenitas

Hipotesis (dugaan) untuk uji F yaitu:
Ho: Kedua varian sampel identik/ Homogen (Equal Variances Assumed)
Ha: Kedua varian sample tidak identik/tidak homogen (Equal Variances Not

Assumed)
Pengambilan Kepurusan:
Jika sig F hitung > 0.05 maka Ho diterima
Jika sig F hitung < 0.05 maka Ho ditolak

Group Statistics

Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Pretest
Kelas Eksperimen 30 61.67 8.339 1.523

Kelas Kontrol 30 62.17 8.375 1.529

Independent Samples Test

Pretest

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Levene's Test for Equality of

Variances

F .005

Sig. .945

t-test for Equality of Means

t -.232 -.232

df 58 57.999

Sig. (2-tailed) .818 .818

Mean Difference -.500 -.500

Std. Error Difference 2.158 2.158

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower -4.819 -4.819

Upper 3.819 3.819

Keputusan : Terlihat bahwa sig F untuk hasil belajar (pre test) kedua kelas yaitu
kelas 7A dan 7B adalah 0.945, jadi lebih besar dari 0.05, maka Ho

diterima dan kedua varian identik (Equal Variances Assumed) atau
Homogen.
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HASIL UJI INDEPENDENT SAMPLE T TEST RATA-RATA HASIL
BELAJAR POST TEST KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL

Group Statistics

Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Posttest
Kelas Eksperimen 30 85.33 6.288 1.148

Kelas Kontrol 30 76.33 7.871 1.437

Independent Samples Test

Posttest

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Levene's Test for Equality of

Variances

F 3.035

Sig. .087

t-test for Equality of Means

T 4.893 4.893

Df 58 55.303

Sig. (2-tailed) .000 .000

Mean Difference 9.000 9.000

Std. Error Difference 1.839 1.839

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower 5.318 5.314

Upper 12.682 12.686

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil output uji t dengan bantuan SPSS versi
20.0. Hasilnya sebagai berikut.
thitung sebesar 4.893
ttabel pada taraf signifikan 0.05 (5%), responden (30+30-2) = 58 adalah 2.002
Keputusan: thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Hipotesis:
Ho : µ1 = µ2 tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar (nilai hasil belajar kognitif)

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol
Ha  : µ1 ≠ µ2 ada perbedaan rata-rata hasil belajar (nilai hasil belajar kognitif) dan

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol
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HASIL PRE TEST DAN POST TEST VII A (KELAS

EKSPERIMEN)

NO NAMA
Pre
Test

Post
Test

1 AKMALA LARASATI TIAWANSARI 70 95
2 ALDI FIRMANSYAH 65 80
3 AMELIA PUTRI HARTANTI 60 90
4 ATSILA ROZZAQI MAJID 60 80
5 AZAHRA SALSABILA 70 85
6 BAGAS SETYO NUGROHO 50 75
7 BAGUS RIZAL AHMAD 55 75
8 DAFA RIZQI SETIAWAN 70 80
9 DHEVI ARISHANDY 65 90
10 DHIFA YUNASZ ERFANDY 55 85
11 DIFA NUR RAFI 50 80
12 DIMAS GALIH PRAKOSO 60 80
13 FAEZA NABBAL 65 95
14 FAISAL YUDI ANUGERAH 50 85
15 FAJAR SHOLEH 65 90
16 HANIF IQBAL PRASETYO 55 85
17 HARI SULISTYO 50 85
18 KHEISTA ASHILA INDAH S 65 90
19 KRISNA ANWAR MAHARDIKA 65 85
20 MARIYAM NOVIANTI 65 85
21 MUCH ARIF WICAKSONO W 60 80
22 MUHAMMAD HANIF RAKMAT H 75 80
23 NADILA DWI SAPUTRI 65 95
24 PRASASTI RAHMIARTI 65 85
25 RAGIL RINAWATI 75 85
26 RAKA ADIATMA GALIH SARDIKA 40 75
27 SEPTIA RIKA RAHMAWATI 60 90
28 SITI NGAINIYAH 75 100
29 TARUNA MULIA NUGROHO 65 90
30 TAUFIK FAJAR PRABOWO 60 85

RATA-RATA 61.67 85.33
SKOR TERTINGGI 80 100
SKORTERENDAH 40 75
SISWA TUNTAS 3 30
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HASIL PRE TEST DAN POST TEST VII B

(KELAS KONTROL)

NO NAMA
Pre
Test

Post
Test

1 ACHMAD ROFIUL MUTAKIN 60 70
2 AMARA NUR DEWI KUMALA R 75 85
3 ANDHIKA BINTANG R. HAKANG 45 70
4 ANGEL NURQAMARIAH 75 85
5 BIMA SAKTI 55 70
6 CAHYA INDRAJID PRASETYO 65 75
7 CAHYO PONO SASMITO 60 80
8 DELA LEONITA GASARI 60 75
9 DINA MARYANA 65 70
10 DINDA RIZQI TSAMARAH A 70 80
11 DYAH AJENG PUTRI DAMAYANTI 65 85
12 FAHRI ARDIYANTO 60 65
13 GYDA ZUFAR 70 85
14 HERMAWAN FAIZAL GANDI 65 70
15 MANDA AMELIA SARASWATI 65 95
16 MIFTAKHUL KHOIRI 45 65
17 MIRANDA TESHIA KURNIAWAN 50 70
18 MUHAMMAD RAFLI FADILAH S 75 85
19 MUHAMMAD RIFQI ADITAMA 60 75
20 NADIA RIZKY ANGGRAENY 50 70
21 NOVI RISMA ARYANTI 55 65
22 RAHMAD NOVANDIKA S 60 70
23 RATIH DWI SULISTYOWATI 70 75
24 RICO ACHMAD MAULANA 75 90
25 RIFAN HIDAYAH 60 75
26 RIZKI AKBAR SAPUTRA 55 80
27 ROCHMAN ISMAIL 60 70
28 TAHBAR AGIS JAUZI 60 75
29 WINDA ARUM PUSPITA M 65 85
30 ALDO SERENA SAFIOLA 70 80

RATA-RATA 62.17 76.33
SKOR TERTINGGI 75 95
SKOR TERENDAH 45 70
SISWA TUNTAS 4 22
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HASIL ANALISIS PENILAIAN PENGAMATAN PEMBELAJARAN

KELAS VII A (KELAS EKSPERIMEN)

Rumus :

P = ∑ X  100%

Keterangan :

P     : Persentase skor
n     : Jumlah skor yang diperoleh
∑N : Jumlah skor maksimal

Ketrerangan:

Dalam menganalisis data observasi di atas peneliti menggunakan skoring

skala likert. Pertama yang harus  dilakukan adalah menentukan skoring semua

pernyataan setiap itemnya dengan bobot nilai setiap jawabannya seperti yang

dapat dilihat pada tabel berikut :

Aspek yang
Diamati N P Kriteria

Pra
Pembelajaran

5+4+4 = 13
13/15 x 100% =

86,67%
Sangat
Baik

Kegiatan Inti
Pembelajaran

5+5+4+5+5+5+5+
4+4+4+5+4+4+4

= 63

63/70 x 100% =
92.85%

Sangat
Baik

Kegiatan
Penutup

4+4+4 = 12 12/15 x 100% = 80% Baik

Rata-Rata (86,67%+90%+80%) : 3 = 86,50%

Kriteria Sangat Baik

Skor maksimal
∑N Pra Pembelajaran : 3 x 5 = 15
∑N Kegiatan Inti Pembelajaran : 14 x 5 = 70
∑N Kegiatan Penutup : 3 x 5 = 15



Tabel Skor Item Jawaban Pada Instrumen Penilaian Pengamatan

Pembelajaran

No. Jawaban Nilai
Skor

1 Sangat Baik 5

2 Baik 4

3 Cukup 3

4 Kurang 2

5 Sangat Kurang 1

Untuk menganalisa data skala likert dan mengetahui hasil

analisa data observasi didapat dengan cara yang dipaparkan di bawah

ini:

Rumus indeks % =                            X 100%

1) Menentukan presentase (%) skor tertinggi dalam observasi, yaitu

100%

2) Menentukan presentase (%) skor terendah

X 100 %

X 100 %

=  20 %
3) Menentukan kelas interval yaitu 5 (sangat baik, baik, cukup,

kurang, sangat kurang)

Total skor
Skor tertinggi

Skor terendah

Skor tertinggi

1

5

20

100
X 100%



4) Menentukan panjang kelas

= 16%

Kemudian untuk mengetahui kriteria hasil observasi dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel  Skala Kriteria Penilaian Pengamatan Pembelajaran

Skala Keterangan

84% < x < 100% Sangat Baik

68% < x < 84% Baik

52% < x < 68% Cukup

36% < x < 52% Kurang

20% < x < 36% Sangat Kurang

% tertinggi - % terendah

Interval kelas

100% - 20%

5
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HASIL ANALISIS PENILAIAN PENGAMATAN PEMBELAJARAN

KELAS VII B (KELAS KONTROL)

Rumus :

P = ∑ X  100%

Keterangan :

P     : Persentase skor
n     : Jumlah skor yang diperoleh
∑N : Jumlah skor maksimal

Ketrerangan:

Dalam menganalisis data observasi di atas peneliti menggunakan skoring

skala likert. Pertama yang harus  dilakukan adalah menentukan skoring semua

pernyataan setiap itemnya dengan bobot nilai setiap jawabannya seperti yang

dapat dilihat pada tabel berikut :

Aspek yang
Diamati N P Kriteria

Pra
Pembelajaran

5+4+4 = 13
13/15 x 100% =

86,67%
Sangat
Baik

Kegiatan Inti
Pembelajaran

5+5+4+5+5+5+5+
4+4+4+5+4+4+4

= 63

63/70 x 100% =
88.57%

Sangat
Baik

Kegiatan
Penutup

4+4+4 = 12 12/15 x 100% = 80% Baik

Rata-Rata (86,67%+90%+80%) : 3 = 85,05%

Kriteria Sangat Baik

Skor maksimal
∑N Pra Pembelajaran : 3 x 5 = 15
∑N Kegiatan Inti Pembelajaran : 14 x 5 = 70
∑N Kegiatan Penutup : 3 x 5 = 15



Tabel Skor Item Jawaban Pada Instrumen Penilaian Pengamatan

Pembelajaran

No. Jawaban Nilai
Skor

1 Sangat Baik 5

2 Baik 4

3 Cukup 3

4 Kurang 2

5 Sangat Kurang 1

Untuk menganalisa data skala likert dan mengetahui hasil

analisa data observasi didapat dengan cara yang dipaparkan di bawah

ini:

Rumus indeks % =                            X 100%

1) Menentukan presentase (%) skor tertinggi dalam observasi, yaitu

100%

2) Menentukan presentase (%) skor terendah

X 100 %

X 100 %

=  20 %
3) Menentukan kelas interval yaitu 5 (sangat baik, baik, cukup,

kurang, sangat kurang)

Total skor
Skor tertinggi

Skor terendah

Skor tertinggi

1

5

20

100
X 100%



4) Menentukan panjang kelas

= 16%

Kemudian untuk mengetahui kriteria hasil observasi dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel  Skala Kriteria Penilaian Pengamatan Pembelajaran

Skala Keterangan

84% < x < 100% Sangat Baik

68% < x < 84% Baik

52% < x < 68% Cukup

36% < x < 52% Kurang

20% < x < 36% Sangat Kurang

% tertinggi - % terendah

Interval kelas

100% - 20%

5
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LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN PENGAMATAN PEMBELAJARAN

KELAS VII A (KELAS EKSPERIMEN)

Nama Peneliti : Agus Misbahudin

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Di Kelas : VII A

Sekolah : SMP Negeri 5 Magelang

Waktu Observasi : 11 Maret 2015 dan 18 Maret 2015

Petunjuk Penggunaan: Observer/peneliti Memberi Tanda (√) Pada Tabel Skor

Hasil Observasi

Keterangan :

Skor 1: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan sangat
tidak baik.

Skor 2: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan tidak baik.
Skor 3: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan cukup

baik.
Skor 4: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan baik.
Skor 5: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan sangat

baik.

No. Aspek Yang Diamati Skor Hasil Observasi

Pra Pembelajaran 1 2 3 4 5

1.
Menyiapkan siswa untuk belajar

dan menarik perhatian siswa
√

2.
Melakukan kegiatan apersepsi dan

motivasi
√

3.

Cara yang digunakan

mengintroduksi pelajaran menarik

dan menimbulkan rasa ingin tahu.

√

Kegiatan Inti Pembelajaran



4. Menguasai Materi Pembelajaran. √

5.

Mengaitkan materi dengan

pengetahuan yang relevan dalam

kehidupan.

√

6.

Penyampaian materi sistematis

sesuai hirarki belajar dan

karakteristik siswa.

√

7.
Bahasa baik dan benar, berbicara

jelas dan lancar, suara keras.
√

8.
Pendekatan, strategi, model sesuai

dengan materi.
√

9.
Pembelajaran sesuai dengan

kompetensi.
√

10.
Menguasai kelas dan pembelajaran

melibatkan partisipasi aktif siswa.
√

11.
Menunjukkan sikap terbuka

terhadap respon siswa.
√

12.
Keterampilan mengadakan variasi

pembelajaran.
√

13.
Keterampilan memberi penguatan

dan motivasi.
√

14.
Keterampilan membimbing

diskusi kelompok/individu
√

15.
Keterampilan menggunakan media

dan sumber belajar.
√

16.
Memantau perkembangan proses

belajar siswa melalui pertanyaan
√



dan penugasan

17.
Melakukan penilaian akhir sesuai

tujuan/kompetensi.
√

Penutupan

18.
Mereview dan menyimpulkan

bagian-bagian penting.
√

19.

Mendorong murid menguasai dan

meresapi bahan pelajaran yang

baru saja ditampilkan

√

20.
Hubungan antara penutup dan inti

jelas.
√

Magelang, 18 Maret 2015

Guru Mata Pelajaran PKn Peneliti

SMP Negeri 5 Magelang Universitas Negeri Semarang

Widati Fatma Suharti, S.Pd Agus Misbahudin

NIP. 19620122 198301 2 001 NIM.3301411035
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LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN PENGAMATAN PEMBELAJARAN

KELAS VII B (KELAS KONTROL)

Nama Peneliti : Agus Misbahudin

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Di Kelas : VII B

Sekolah : SMP Negeri 5 Magelang

Waktu Observasi : 7 Maret 2015 dan 14 Maret 2015

Petunjuk Penggunaan: Observer/peneliti Memberi Tanda (√) Pada Tabel Skor

Hasil Observasi

Keterangan :

Skor 1: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan sangat
tidak baik.

Skor 2: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan tidak baik.
Skor 3: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan cukup

baik.
Skor 4: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan baik.
Skor 5: Jika yang dinilai sesuai dengan indikator, dikategorikan sangat

baik.

No. Aspek Yang Diamati Skor Hasil Observasi

Pra Pembelajaran 1 2 3 4 5

1.
Menyiapkan siswa untuk belajar

dan menarik perhatian siswa
√

2.
Melakukan kegiatan apersepsi dan

motivasi
√

3.

Cara yang digunakan

mengintroduksi pelajaran menarik

dan menimbulkan rasa ingin tahu.

√

Kegiatan Inti Pembelajaran



4. Menguasai Materi Pembelajaran. √

5.

Mengaitkan materi dengan

pengetahuan yang relevan dalam

kehidupan.

√

6.

Penyampaian materi sistematis

sesuai hirarki belajar dan

karakteristik siswa.

√

7.
Bahasa baik dan benar, berbicara

jelas dan lancar, suara keras.
√

8.
Pendekatan, strategi, model sesuai

dengan materi.
√

9.
Pembelajaran sesuai dengan

kompetensi.
√

10.
Menguasai kelas dan pembelajaran

melibatkan partisipasi aktif siswa.
√

11.
Menunjukkan sikap terbuka

terhadap respon siswa.
√

12.
Keterampilan mengadakan variasi

pembelajaran.
√

13.
Keterampilan memberi penguatan

dan motivasi.
√

14.
Keterampilan membimbing

diskusi kelompok/individu
√

15.
Keterampilan menggunakan media

dan sumber belajar.
√

16.
Memantau perkembangan proses

belajar siswa melalui pertanyaan
√



dan penugasan

17.
Melakukan penilaian akhir sesuai

tujuan/kompetensi.
√

Penutupan

18.
Mereview dan menyimpulkan

bagian-bagian penting.
√

19.

Mendorong murid menguasai dan

meresapi bahan pelajaran yang

baru saja ditampilkan

√

20.
Hubungan antara penutup dan inti

jelas.
√

Magelang, 18 Maret 2015

Guru Mata Pelajaran PKn Peneliti

SMP Negeri 5 Magelang Universitas Negeri Semarang

Widati Fatma Suharti, S.Pd Agus Misbahudin

NIP. 19620122 198301 2 001 NIM.3301411035
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DOKUMENTASI PENELITIAN

Pelaksanaan Uji coba soal di kelas VIII G

Pelaksanaan Pre Test di Kelas VII A (Kelas Eksperimen)

Pelaksanaaan Pre Test di Kelas VII B (Kelas Kontrol)



Kegiatan Pembelajaran Kelas Eksperimen dengan penerapan Strategi Peer
Lessons Berbasis Pendekatan Saintifik

Kegiatan mengkomunikasikan (presentasi kelompok) menggunakan media
visual atau kliping tentang materi pembelajaran di Kelas Eksperime



Kegiatan Pembelajaran di Kelas Kontrol

Pelaksanaan Post Test di Kelas VII B (Kelas Kontrol)

Pelaksanaan Post Test di Kelas VII A (Kelas Eksperimen)



Lampiran 33
SURAT PENELITIAN




