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ABSTRAK 
 

Sari, Ike Yana. 2016. Studi Komparasi Keefektifan Penerapan Model 
Pembelajaran Talking Stick dan Snowball Throwing Terhadap Aktivitas 
dan Hasil Belajar Pkn Siswa Kelas IV SD Negeri Muarareja 02 Tegal. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1: Drs. Utoyo, M.Pd. 
Pembimbing 2: Drs. Noto Suharto, M.Pd. 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar; Hasil Belajar; Snowball Throwing; Talking Stick 
 

Pembelajaran PKn di SD biasanya masih menggunakan pembelajaran 
konvensional, sehingga tidak memberikan kesempatan lebih kepada siswa untuk 
mengkontruksikan pengetahuannya. Pembelajaran yang baik adalah yang mampu 
mengaktifkan siswa dan hasil belajar optimal. Proses pembelajaran yang demikian 
dapat terwujud melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif, seperti talking 
stick dan snowball throwing. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan, 
menunjukkan bahwa model pembelajaran talking stick dan snowball throwing 
efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn. Kedua model pembelajaran tersebut 
baik, namun belum dapat diketahui mana model pembelajaran yang lebih efektif 
terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan model pembelajaran talking stick 
dan snowball throwing terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD 
Negeri Muarareja 02 Tegal pada materi Globalisasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental dengan desain non 
equivalent control group design. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD 
Negeri Muarareja 02 Tegal sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas IV SD Negeri 
Tegalsari 05 Tegal sebagai kelas konvensional. Jumlah populasi sebanyak 98 siswa 
yang terdiri dari 32 siswa kelas IVA dan 34 siswa kelas IVB SD Negeri Muarareja 
02, serta 32 siswa kelas IV Tegalsari 05 Tegal. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data melipuri studi 
dokumenter, tes, dan observasi. Pada analisis akhir menggunakan analisis deskriptif 
dan inferensial. Analisis inferensial menggunakan uji Manova dengan uji lanjut 
LSD. Tingkat keefektifan model pembelajaran menggunakan uji one sample t-test. 

Hasil uji LSD menunjukkan adanya perbedaan rata-rata aktivitas dan hasil 
belajar siswa kelas eksperimen dan konvensional. Uji perbedaan aktivitas dan hasil 
belajar antara kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 dapat dilihat dari nilai sig < 
0,05 (0,017 < 0,05 dan 0,06 < 0,05), maka Ho ditolak. Jadi, antara kelas eksperimen 
1 berbeda dengan kelas eksperimen 2. Selanjutnya, dilakukan uji keefektifan di 
ketiga kelas. Uji keefektifan aktivitas dan hasil belajar di kelas eksperimen 1 dan 2 
menunjukkan bahwa thitung > ttabel (5,110 > 1,692) dan thitung > ttabel (3,616 > 1,692), 
maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran talking stick 
lebih efektif dibanding model pembelajaran snowball throwing terhadap aktivitas 
dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD materi Globalisasi. Disarankan bagi kepala 
sekolah dan dinas pendidikan terkait supaya memberikan dorongan bagi guru-guru 
untuk menerapkan pembelajaran kooperatif agar siswa menjadi lebih aktif dalam 
proses pembelajaran dan hasil belajar menjadi lebih optimal.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Soemosasmito (1988) dalam Al-Tabany (2014:22), pembelajaran 

efektif adalah pembelajaran yang mengoptimalkan waktu belajar, siswa aktif 

melaksanakan tugas, materi sesuai dengan kemampuan siswa, dan suasana belajar 

yang akrab dan positif. Pembelajaran efektif mengandung dua hal penting, yaitu 

terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan oleh guru untuk mengajar 

siswanya. Suatu proses belajar dapat dikatakan efektif, jika kegiatan belajar-

mengajar tersebut dapat membangkitkan aktivitas belajar. Sependapat dengan 

pernyataan tersebut, Susanto (2015:53) menyatakan, pembelajaran dikatakan 

efektif apabila hasil belajar dan aktivitas belajar siswa yang belajar dengan 

pendekatan pemecahan masalah lebih baik dari siswa yang belajar dengan 

pembelajaran konvensional pada tingkat ketuntasan tertentu. Ketuntasan belajar 

siswa hendaknya disesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimal  (KKM) yang 

telah ditetapkan di sekolah. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang  

menitikberatkan pada aktivitas siswa selama mengikuti pelajaran dan hasil yang 

dicapai dari pelaksanaan suatu pembelajaran. Aktivitas belajar siswa dapat dilihat 

selama siswa mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan, hasil belajar dapat dilihat 

dari output yang didapat siswa setelah mengikuti pelajaran. 

Aktivitas belajar siswa akan menjadi lebih baik jika guru mampu menerapkan 

pembelajaran yang mengaktifkan  siswa.  Guna  menciptakan  sebuah pembelajaran 
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yang aktif, siswa hendaknya belajar dari pengalamannya. Siswa harus belajar 

memecahkan masalah yang mereka peroleh dari pengalaman yang dialami. Mereka 

belajar dengan cara melakukan, menggunakan alat indera mereka, menjelajahi 

lingkungan, baik lingkungan berupa benda, tempat, serta peristiwa-peristiwa di 

sekitar mereka. Keterlibatan yang aktif dengan objek-objek atau gagasan-gagasan 

tersebut dapat mendorong aktivitas mental mereka untuk berfikir, menganalisa, 

menyimpulkan, dan menemukan pemahaman konsep baru dan 

mengintegrasikannya dengan konsep yang sudah mereka ketahui sebelumnya. 

Aktivitas yang baik akan berpengaruh pada optimalnya hasil belajar siswa. 

Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri siswa yang 

meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif (Susanto 2015:5). Guna 

mendapatkan hasil pembelajaran seperti yang diharapkan hendaklah guru mampu 

menyusun dan menjalankan tujuan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Tujuan 

pembelajaran yang baik akan berdampak baik pula pada tujuan pendidikan.  

Kenyataan yang terjadi di lapangan, guru belum begitu mengaktifkan siswa 

selama proses pembelajaran. Guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran. 

Usaha mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran perlu dilakukan oleh guru, 

karena dengan siswa aktif dalam pembelajaran akan berdampak pada optimalnya 

hasil belajar yang dicapai. Jika siswa belajar berdasarkan pengalaman maka 

pengetahuan tersebut akan tersimpan lebih lama dalam memori anak. Pembelajaran 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila siswa terlibat secara aktif  baik fisik, 

mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan 

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan percaya pada diri 
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sendiri (Susanto 2015:53). Guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja tetapi 

dia berusaha mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jika 

aktivitas belajar siswa baik, maka pembelajaran akan lebih bermakna.  

Guna menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif harus didiringi dengan 

upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik akan 

menghasilkan masyarakat yang berkualitas dan dapat bersaing di zaman global. 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sekarang mulai menata 

pendidikan agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan 

merupakan hal yang sangat penting di era sekarang ini. Pendidikan merupakan 

usaha sadar untuk mengembangkan dan membina potensi sumber daya manusia 

melalui kegiatan pembelajaran. Dengan adanya pendidikan diharapkan manusia 

dapat memperoleh pengalaman yang bermakna bagi dirinya, masyarakat maupun 

pembangunan bangsa. 

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Ayat 1:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 

Ki Hajar Dewantara dalam Munib (2015:35) menyatakan, pendidikan berarti 

daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran (intelek), dan tubuh siswa. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan 

sekunder yang dewasa ini wajib dipenuhi oleh semua orang di seluruh negara. 

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur dari maju tidaknya sebuah negara. 
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Pendidikan di suatu negara bisa dikatakan maju jika kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yang dihasilkan mengalami perubahan menjadi lebih baik dari semula. Oleh 

karena itu, secara tidak langsung pendidikan bagi suatu negara merupakan suatu 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas SDM. 

Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa jalur 

pendidikan. Seperti yang tertuang pada UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 

tentang sistem pendidikan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 jalur yaitu 

pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan secara formal dapat 

ditempuh melalui lembaga pendidikan formal, yang sering disebut sekolah. Sekolah 

merupakan salah satu tempat yang baik bagi terselenggaranya pendidikan. Di 

sekolah siswa dapat memperoleh pendidikan secara terarah. Selain sebagai tempat 

untuk mentransfer ilmu pengetahuan, sekolah juga memilik peran yang sangat 

penting bagi penanaman nila-nilai kehidupan yang nantinya akan diterapkan di 

masyarakat.   

Seperti yang diamanatkan oleh pemerintah yang terdapat dalam UUD 1945 

Pasal 31 ayat 3 bahwa ”setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan 

pendidikan dan pemerintah wajib mengusahakan untuk menyelenggarakan suatu 

sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang”. 

Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia yaitu dengan program wajib belajar  9  tahun  yang  dapat  

ditempuh  melalui  pendidikan  dasar.  Seperti  yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, 
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Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi 
jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 
(MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

SD merupakan jenjang paling dasar dalam pendidikan formal yang akan  

mengenalkan siswa pada berbagai pengetahuan dan keterampilan. Mikarsa, dkk. 

(2007:1.7) menjelaskan bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD) bukan hanya 

memberi bekal kemampuan intelektual dasar membaca, menulis, dan menghitung 

saja melainkan juga sebagai proses mengembangkan kemampuan dasar peserta 

didik secara optimal dalam aspek intelektual, sosial, dan personal, untuk dapat 

melanjutkan pendidikan di SLTP atau yang sederajat. Pendidikan tingkat SD tidak 

dapat dikesampingkan begitu saja, karena merupakan pendidikan awal bagi anak 

untuk dapat berlatih berpikir, bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat, 

serta mengenal dirinya sebagai individu seutuhnya. 

Pendidikan SD memiliki tujuan yang harus mengacu pada pendidikan 

nasional dan tujuan pendidikan dasar. Pendidikan SD juga harus memperhatikan 

tahap dan karakteristik perkembangan siswa, kesesuainnya dengan lingkungan dan 

kebutuhan pembangunan daerah, arah pembangunan nasional, serta memperhatikan 

perkembangan dan teknologi dan kehidupan manusia secara global. Oleh karena 

itu, pendidikan SD tidak bisa dianggap enteng, karena merupakan awal dari upaya 

mencetak generasi bangsa yang nantinya dapat bersaing di kehidupan yang semakin 

global.  

Usaha meningkatkan mutu pendidikan di SD haruslah sejalan dengan 

peningkatan mutu pendidikan nasional. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu 

pelajaran yang diajarkan harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Seperti 
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yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X pasal 37, menyebutkan bahwa 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 10 mata pelajaran yaitu 

Pendidikan Agama, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, 

Keterampilan/Kejuruan, Muatan Lokal dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Mata pelajaran PKn merupakan suatu mata pelajaran yang bertujuan untuk 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada Pancasila, 

undang-undang, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dalam 

budaya Indonesia (Susanto 2015:225). Nilai luhur luhur dan moral ini diharapkan 

mampu diterapkan dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai 

individu maupun masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. 

Winataputra, dkk. (2009:1) memaparkan, paridigma baru PKn diharapkan mampu 

mengembangkan pendidikan demokrasi yang terdapat tiga pokok bahasan yakni 

mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelegence), membina tanggung 

jawab warga negara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warga negara 

(civic participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk 

membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional saja, 

melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional sehingga paradigma baru PKn 

bercirikan multidimensional. Pendidikan Kewarganegaraan haruslah diterapkan 

dengan sebaik mungkin pada jenjang pendidikan dasar. Seperti yang kita tahu 

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran sosial yang 
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bertujuan untuk membentuk dan membina warga negara yang baik, yaitu warga 

negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik (Ruminiati 2007:1.25).  

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang mengajarkan tentang 

penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penanaman nilai harus 

diiringi dengan penanaman karakter pula. Pada kondisi seperti sekarang ini, 

generasi muda rentan akan budaya dari luar negeri. Mereka secara mentah-mentah 

meniru budaya lain yang jelas berbeda dengan keadaan budayanya. Pelajaran PKn 

merupakan pelajaran yang berusaha menanamkan nilai dan karekter peserta didik 

sesuai dengan budaya yang kita miliki. Oleh karena itu, sebagai guru yang 

profesional diharapkan mampu mengemas pelajaran PKn dengan sebaik mungkin 

agar pembelajaran tidak terkesan monoton dan membosankan bagi siswa.  

Materi pelajaran PKn yang diajarkan di kelas IV SD salah satunya adalah 

materi Globalisasi. Dalam materi globalisasi terdapat beberapa pembahasan 

diantaranya pengertian globalisasi, pengaruh globalisasi di berbagai bidang, 

dampak globalisasi dan sebagainya. Materi globalisasi perlu dipahami siswa, 

karena pada materi ini siswa diharapkan mampu melakukan filterisasi pengaruh 

budaya luar yang baik dan buruk. Zaman sekarang ini kehidupan warga negara 

sebagian besar sudah dipengaruhi oleh globalisasi baik dalam bidang gaya hidup, 

perilaku, transportasi, dan lain sebagainya. Guru diharapkan mampu mengajarkan 

materi globalisasi dengan sebaik mungkin.  

Guru sebagai ujung tombak pendidikan merupakan pihak yang sangat 

berpengaruh dalam proses pembelajaran (Susanto 2015:92). Kepiawaian dan 

kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar di kelas. Guru 

harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa 
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hal yang membentuk kewibawaan guru, antara lain penguasaan materi yang 

diajarkan, metode maupun model mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

siswa, hubungan baik antar-individu baik dengan siswa maupun dengan 

antarsesama guru dan unsur lain yang terkait dengan proses pendidikan. 

Guru sebagai pendidik profesional diharapkan memiliki keterampilan, 

inovasi, dan kreativitas yang memadai dalam mengelola proses pembelajaran. Guru 

merupakan pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

(Danim dan Khairil 2011:5). Sebagai pendidik profesional yang menjadi agen 

perubahan di dunia pendidikan guru hendaklah memiliki kemampuan yang 

mumpuni pada bidangnya. 

Guru diharapkan mampu mengemas pelajaran PKn yang mengaktifkan siswa 

agar hasil pembelajaran menjadi lebih optimal. Pertimbangan pokok dalam 

menentukan model pembelajaran PKn dapat dilihat dari keefektifan dalam proses 

pembelajaran. Guru diharapkan mampu merancang model pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa. Untuk itu, guru harus kreatif dalam mendesain model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat berpartisipasi, aktif, kreatif selama 

pembelajaran. 

Joyce dan Weil (1980) dalam Rusman (2010:133) berpendapat, ”model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. 

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih 

model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. 
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Begitupula untuk mencapai tujuan pembelajaran PKn guru berhak menggunakan 

model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Model Pembelajaran PKn yang baik adalah yang dapat membuat siswa 

menjadi aktif selama proses pembelajaran dan hasil yang diharapkan dari tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Jika model yang digunakan dalam pembelajaran PKn 

sudah baik tetapi siswa masih belum aktif selama mengikuti pembelajaran, maka 

perlu ditinjau ulang apakah model tersebut sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa dan materi yang diajarkan.  Model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi dan siswa akan memberikan manfaat baik dalam menciptakan 

aktivitas dan hasil belajar yang baik dan memuaskan bagi siswa.  

Siswa kelas IV SD biasanya berusia 10-11 tahun. Piaget (1988) dalam Rifa’i 

dan Anni (2012: 33-4)  anak yang berusia 9-11 tahun termasuk dalam tahap 

operasional konkret. Pada tahap ini anak mampu mengoprasikan berbagai logika, 

namun masih menggunakan bantuan benda-benda konkrit. Pemahaman siswa SD 

yang termasuk kedalam golongan ini masih memerlukan bantuan berupa benda-

benda nyata yang dapat dinalar oleh akal mereka. Penerapan pembelajaran PKn di 

SD seharusnya tidak menggunakan kata-kata sukar dan sulit dimengerti. Dalam 

penyampaian materi PKn guru hendaklah menggunakan media yang ada di sekitar 

anak guna penunjang dalam penyampaian materi. Selain itu, guru juga bisa 

menggunakan kejadian-kejadian yang siswa alami dalam kesehariaannya. Hal ini 

dimungkinkan pembelajaran akan lebih bermakna dan dapat tersimpan lebih lama 

dalam memori siswa. 
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Model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa otomatis akan 

menciptakan aktivitas dan hasil belajar yang baik bagi siswa. Model pembelajaran 

yang dikemas dengan permainan pasti akan menambah ketertarikan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Materi PKn yang cenderung bersifat hafalan, jika 

dipadukan dengan menggunakan model pembelajaran yang mengaktifkan siswa 

pasti akan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan hasil belajar 

menjadi lebih optimal. 

Pembelajaran  PKn  yang  berlangsung  di  SD  pada  umumnya  masih 

menggunakan  model  konvensional  meliputi  ceramah,  tanya  jawab,  dan  kerja 

kelompok  sederhana. Ada beberapa SD yang sudah menggunakan beberapa model 

pembelajaran, tetapi belum begitu berpengaruh besar terhadap aktivitas dan hasil 

pembelajaran siswa.  Pembelajaran PKn masih didominasi oleh guru sehingga 

siswa belum terlibat secara nyata dalam proses pembelajaran. Guru kurang 

memberi kesempatan kepada  siswa  untuk  menemukan  sendiri  konsep  atau  ilmu  

pengetahuan.  

Permasalahan tersebut juga terjadi di beberapa SD, contohnya SD Negeri 

Muarareja 02. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  guru  kelas  IVA  dan  IVB  

SD  Negeri Muarareja 02, peneliti memperoleh informasi bahwa dalam 

pembelajaran PKn, guru masih menerapkan pembelajaran konvensional, sehingga 

sebagian  besar  siswa  masih  pasif  dalam  mengikuti  pelajaran. Interaksi antar 

siswa dalam pembelajaran juga belum terbentuk dengan baik. Informasi lain yang 

diperoleh dalam wawancara tersebut  yaitu  hasil  belajar  PKn  yang  diraih  

beberapa  siswa  belum  memuaskan. Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  pengembangan  

model  pembelajaran  yang  efektif, bervariasi,  dan  lebih  terpusat  kepada  siswa.  
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Karakteristik kedua kelas yang hampir sama, mendorong peneliti untuk 

mengujicobakan model pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Model   

pembelajaran  yang  dapat  diterapkan dalam pembelajaran PKn di kelas IV SD 

yaitu pembelajaran dengan model kerja kelompok. 

Model pembelajaran kerja kelompok yang dapat digunakan dalam pelajaran 

PKn salah satunya dengan menerapkan model-model pembelajaran kooperatif. 

Johnson, dkk. (1974) dalam Huda (2014a: 66) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif sudah ditekankan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Hasil 

penelitiaan tersebut menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif diyakini dapat 

meningkatkan hasil belajar yang lebih tinggi, relasi antarsiswa yang lebih positif, 

dan kesehatan psikologis anak menjadi lebih baik. Dengan diterapkannya model 

dalam pelajaran PKn besar harapan pencapaian aktivitas dan hasil belajar siswa 

akan menjadi lebih baik. Jadi, dalam pelajaran PKn siswa tidak hanya bekerja 

secara individu tetapi diharapkan siswa dapat bekerja secara berkelompok. 

Beberapa penelitian menghasilkan pandangan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang dapat menciptakan aktivitas dan hasil 

belajar siswa.  Seperti halnya, penelitian yang dilakukan oleh Ebrahim (2012) 

dengan judul  “The Effect of Cooperative Learning Strategies on Elementary 

Students Science Achievement and Social Skills in Kuwait”, menghasilkan 

kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif secara signifikan lebih banyak 

memberikan efek  positif pada prestasi siswa daripada menggunakan strategi yang 

berpusat pada guru. Penelitian yang dilakukan oleh Atta (2013) dengan judul 

“Effect Of Co-Operative Learning on The Educational Attainments of Students at 

Elementary School Level”, menghasilkan kesimpulan bahwa pembelajaran 
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kooperatif memengaruhi prestasi siswa SD. Bukti penelitian yang dilakukaan oleh 

Atta bahwa adanya perbedaan prestasi siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan menggunakan model 

kooperatif memperoleh prestasi belajar yang lebih baik daripada kelas kontrol yang 

tidak diberi perlakuan. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam tipe. Diantaranya 

yaitu model pembelajaran talking stick dan snowball throwing. Kedua model 

pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran yang memadukan unsur 

permainan dalam pelaksanaannnya sehingga sesuai dengan karakteristik siswa SD 

kelas IV. Selain itu, kedua model pembelajaran tersebut merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan komunikatif (Huda 2014b: 215). 

Model pembelajaran komunikatif adalah model pembelajaran yang memungkinkan 

siswa untuk mampu membaca dan menulis dengan baik, belajar dengan orang lain, 

menggunakan media, menerima informasi, dan dapat menyampaikan informasi 

dengan baik.  

Model pembelajaran snowball throwing merupakan pengembangan dari 

model pembelajaran diskusi dan merupakan bagian dari model pembelajaran 

kooperatif (Shoimin 2014:174). Model ini melatih siswa untuk lebih tanggap 

menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada satu 

kelompoknya. Model pembelajaran snowball throwing juga sering disebut 

snowball fight karena merupakan model pembelajaran yang pertama kali diadopsi 

dari game fisik dimana segumpulan bola salju dilempar dengan maksud memukul 

orang lain (Huda 2014b: 226). Model pembelajaran snowball throwing dilakukan 

dengan melempar kertas berisi pertanyaan yang diremas menjadi sebuah bola kertas 
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lalu dilempar-lemparkan kepada siswa lain. Siswa yang mendapat kertas berisi 

pertanyaan dari kelompok lain tersebut harus menjawab pertanyaan dalam kertas 

yang diperoleh. Kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat sendiri oleh siswa 

secara berkelompok. Jadi, model pembelajaran ini merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran.  

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini dapat 

mendorong siswa untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran PKn. Model 

pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain 

dan menyampaikan pesan tersebut kepada teman satu kelompoknya. Siswa yang 

mendapat bola kertas berisi pertanyaan diharap mampu menjawab pertanyaan yang 

ada di dalamnya. Keberhasilan penggunaaan model snowball throwing dalam 

pelajaran PKn pernah dilakukan oleh Syah, dkk. (2014) dengan judul penelitian 

“Penggunaan Model Kooperatif Tipe Snowball Throwing dalam Pembelajaran PKn 

Siswa Kelas IV SDN 2 Pangenjurutengah Tahun Ajaran 2013/2014”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model kooperatif tipe snowball throwing dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran PKn. 

Selain model kooperatif tipe snowball throwing, model pembelajaran talking 

stick juga salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat mengaktifkan 

siswa. Model pembelajaran talking stick (tongkat berbicara) juga merupakan model 

pembelajaran kooperatif (Shoimin 2014:197). Strategi pembelajaran ini dilakukan 

dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib menjawab 

pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari materi pokoknya. Model 

pembelajaran ini menekankan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Siswa 

dituntut untuk berani dan percaya diri untuk menjawab pertanyaan jika tongkat 

berhenti di tangannya. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk aktif selama proses 
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pembelajaran berlangsung. Keberhasilan penggunaaan model talking stick dalam 

pelajaran PKn pernah dilakukan oleh Wulandari (2015) dengan judul penelitian 

“Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick dengan Media Video untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Pokok Bahasan Globalisasi di Kelas 

IV SDN Tugusari 04 Jember”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode 

pembelajaran Talking Stick dengan media Video dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar PKn siswa kelas IV materi Globalisasi. 

Berdasarkan pemaparan kedua model tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

model snowball throwing dan talking stick merupakan model pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dan berdampak baik pada 

hasil pembelajaran PKn di kelas IV SD. Kedua model pembelajaran tersebut 

merupakan pembelajaran kooperatif. Dimana, model pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang bergantung pada efektivitas kelompok-kelompok siswa 

(Huda 2014a:32). Pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada bagaimana 

siswa menyelesaikan sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru secara 

berkelompok. Jadi, siswa tidak bekerja secara individu tetapi saling bertukar 

pendapat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan mengenai pelajaran yang 

sedang mereka pelajari. Akan tetapi, dari kedua model tersebut belum diketahui 

model pembelajaran mana yang paling efektif untuk menciptakan aktivitas dan 

hasil belajar PKn di kelas IV SD pada materi globalisasi. Atas beberapa temuan 

terdahulu dan beberapa perbedaan dan persamaan dari kedua tipe model 

pembelajaran kooperatif tersebut, peneliti tertarik untuk membandingkan kedua 

model tersebut dengan judul penelitian “Studi Komparasi Keefektifan Penerapan 

Model Pembelajaran Talking Stick dan Snowball Throwing Terhadap Aktivitas dan 

Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Negeri Muarareja 02 Tegal”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh beberapa permasalahan. 

Permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

(1) Penyampaian materi pembelajaran PKn oleh guru kurang mengaktifkan siswa. 

(2) Hasil pembelajaran PKn di SD masih rendah. 

(3) Aktivitas pembelajaran PKn di SD masih belum optimal karena murid belum 

begitu aktif saat pembelajaran. 

(4) Karakteristik kedua model yang hampir sama. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar  permasalahan  yang  diteliti  dapat  terarah  dan  tidak  terlalu  luas 

jangkauannya, maka penulis membatasi masalah ini yaitu: 

(1) Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Muarareja 02 dan 

siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 05 tahun ajaran 2015/2016. 

(2) Variabel penelitian ini meliputi aktivitas dan hasil belajar yang 

mengkhususkan pada ranah kognitif. 

(3) Materi yang dipilih pada mata pelajaran PKn di kelas IV SD yaitu materi 

Globalisasi yang meliputi:  pengertian globalisasi, pengaruh globalisasi di 

berbagai bidang, serta dampak positif dan negatif globalisasi. 

(4) Penelitian memfokuskan pada penerapan model talking stick dan snowball 

throwing. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut akan 

dirumuskan beberapa masalah. Berikut ini pemaparannya: 
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(1) Apakah ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang 

mendapat  pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional? 

(2) Apakah ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang 

mendapat  pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional? 

(3) Apakah ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing? 

(4) Apakah ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional? 

(5) Apakah ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional? 

(6) Apakah ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick  dan  siswa  yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing? 

(7) Apakah penerapan model pembelajaran talking stick efektif terhadap aktivitas 

belajar PKn siswa kelas IV? 

(8) Apakah penerapan model pembelajaran snowball throwing efektif terhadap 

aktivitas belajar PKn siswa kelas IV? 

(9) Apakah penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif dari 

snowball throwing terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV? 
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(10) Apakah penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IV? 

(11) Apakah penerapan model pembelajaran snowball throwing lebih efektif 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV? 

(12) Apakah penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif dari 

snowball throwing terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan harapan-harapan yang akan dicapai dalam 

penelitian dan menjadi patokan keberhasilannya. Tujuan penelitian ini dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:  

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang memiliki cakupan yang lebih luas. Tujuan 

umum dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan keefektifan 

penerapan model pembelajaran talking stick dan snowball throwing terhadap 

aktifitas dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri Muarareja pada materi 

Globalisasi. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat khusus atau terperinci. Tujuan 

khusus dilaksanakan penelitian ini yaitu: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan aktivitas belajar 

PKn kelas IV antara siswa yang mendapat  pembelajaran dengan model 

talking stick dan siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

konvensional. 
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(2) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan aktivitas belajar 

PKn kelas IV antara siswa yang mendapat  pembelajaran dengan model 

snowball throwing dan siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

konvensional. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan aktivitas belajar 

PKn kelas IV antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

talking stick dan siswa yang mendapat pembelajaran dengan model snowball 

throwing. 

(4) Menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar perbandingan hasil belajar 

PKn kelas IV antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

talking stick dan siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

konvensional. 

(5) Menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar perbandingan hasil belajar 

PKn kelas IV antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

snowball throwing dan siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

konvensional. 

(6) Menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar perbandingan hasil belajar 

PKn kelas IV antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

talking stick dan siswa yang mendapat pembelajaran dengan model snowball 

throwing. 

(7) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan model pembelajaran talking 

stick terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 
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(8) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan model pembelajaran snowball 

throwing terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 

(9) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan keefektifan model 

pembelajaran talking stick dan snowball throwing terhadap aktivitas belajar 

PKn siswa kelas IV. 

(10) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan model pembelajaran talking 

stick terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

(11) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan model pembelajaran snowball 

throwing terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

(12) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan keefektifan model 

pembelajaran talking stick dan snowball throwing terhadap hasil belajar PKn 

siswa kelas IV. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Manfaat yang diharapkan 

adalah sebagai berikut:  

1.6.1 Manfaat Toritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa informasi 

tentang keefektifan penerapan model pembelajaran snowball throwing dan talking 

stick terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn kelas IV SD materi Globalisasi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi siswa, guru, 

sekolah maupun peneliti. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat bagi: 



20 

 

 

 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Menciptakan aktivitas belajar yang menyenangkan dengan menggunakan 

model pembelajaran yang mengaktifkan siswa. 

(2) Memperoleh hasil belajar yang baik dan optimal dengan menggunakan model 

pembelajaran yang efektif. 

(3) Menumbuhkan semangat belajar siswa melalui pembelajaran yang aktif, 

inovatif, dan menyenangkan. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran talking stick dan 

snowball throwing. 

(2) Memberikan masukan tentang alternatif model inovatif dalam menciptakan 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Memberikan kontribusi bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran. 

(2) Melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

(1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai penerapan model pembelajaran 

talking stick dan snowball throwing di SD. 

(2) Peneliti mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat  bagi siswa.  
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BAB 2 

 KAJIAN PUSTAKA  

Kajian pustaka ini akan memaparkan mengenai landasan teori, penelitian 

terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Berikut ini penjelasannya:  

2.1 Landasan Teori 

Bagian ini akan disajikan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar acuan 

dalampenelitian. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber yang relevan. 

Teori-teori yang disajikan meliputi: hakikat belajar, hakikat pembelajaran efektif, 

aktivitas belajar, hasil belajar, faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar, 

karakteristik perkembangan siswa SD, hakikat pembelajaran PKn di SD, materi 

Globalisasi, model pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran talking stick, model pembelajaran snowball throwing, serta 

persamaan dan perbedaan model pembelajaran talking stick dan snowball throwing. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Setiap orang disadari atau tidak selalu melaksanakan kegiatan belajar. 

Kegiatan yang dimulai sejak dia bangun tidur sampai tidur lagi selalu diwarnai oleh 

kegiatan belajar. Manusia mulai belajar sejak dalam kandungan sampai akhir 

hidupnya dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Rifa’i dan Anni (2012: 66) 

memaparkan, belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku seseorang 

dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan serta dikerjakan oleh seseorang. 

Belajar berperan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 



22 

 

 

 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Susanto (2015:4) 

mendefinisikan, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadi perubahan perilaku 

yang relatif tetap baik dalam berfikir, merasa, maupun dalam bertindak. Belajar 

juga merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Slameto 

2013:2).  

Belajar pada hakikatnya adalah adanya perubahan yang terjadi pada diri 

seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu (Fathurrohman dan Sutikno 2010:6). 

Setiap perubahan yang terjadi dalam diri individu tidak semuanya dikatakan hasil 

dari proses belajar. Dalam belajar yang terpenting adalah proses bukan hasil yang 

diperolehnya. Menurut Aunurrahman (2014: 48), belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh sebuah perubahan perilaku yang bersifat permanen supaya kelak dapat 

menjadi pijakan bagi dirinya di masa yang akan datang. Belajar terjadi sepanjang 

hayat, karena setiap kehidupan manusia pasti diiringi dengan kegiatan belajar. Jika 

belajar merupakan sebuah hal yang dilaksanakan setiap harinya, maka diharapkan 

manusia dapat menjadi individu yang semakin baik tentunya. Individu yang mampu 

bersaing di dunia global. 
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2.1.2 Hakikat Pembelajaran Efektif 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 pasal 19 Tahun 2005 

mendefinisikan bahwa:  

Proses  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  diselenggarakan  
secara  interaktif,  inspiratif, menyenangkan,  menantang,  memotivasi  
peserta  didik  untuk  berpartisipasi  aktif,  serta memberikan  ruang  
yang  cukup  bagi  prakarsa,  kreativitas,  dan  kemandirian  sesuai  
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik. 

Suatu proses pembelajaran hendaklah dilaksanakan sebaik mungkin demi 

terciptanya sebuah pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif merupakan 

tolok ukur keberhasilan guru dalam mengelola kelas. Pembelajaran dikatakan 

efektif yaitu pembelajaran yang hasil belajar dan aktivitas belajar siswa menjadi 

lebih baik karena menggunakan pendekatan pemecahan masalah daripada 

menggunakan pembelajaran konvensional (Susanto 2015:55). Menurut 

Soemosasmito (1988) dalam Al-Tabany (2014:22), pembelajaran efektif adalah 

pembelajaran yang mengoptimalkan waktu belajar, siswa aktif melaksanakan tugas, 

materi sesuai dengan kemampuan siswa, dan suasana belajar yang akrab dan positif. 

Kesimpulannya, pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang menuntut 

terjadinya belajar pada  siswa  dan  bagaimana  cara  yang  dilakukan  guru  dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Guna menciptakan pembelajaran yang efektif 

perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya: (1) Guru harus bisa membuat 

persiapan mengajar yang sistematis; (2) Proses belajar mengajar (pembelajaran) 

harus berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyampaian materi oleh 

guru secara sistematis, dan menggunakan berbagai variasi di dalam penyampaian, 

baik itu media, metode, suara, maupun gerak; (3) Waktu selama proses belajar 
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mengajar digunakan secara efektif; (4) Motivasi mengajar guru dan motivasi belajar 

siswa cukup tinggi; (5) Hubungan interaktif antara guru dan siswa dalam kelas 

bagus sehingga setiap terjadi kesulitan belajar dapat segera diatasi (Susanto 2015: 

54-5). 

Kesimpulannya, pembelajaran efektif dapat tercipta dengan baik apabila 

terjadi hubungan yang baik antara guru dan siswa dalam melakukan proses belajar 

mengajar. Guru tidak memperlakukan siswa sebagai objek pendidikan saja, tetapi 

sebagai subjek pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

centered) akan menghasilkan pengetahuan yang diperoleh siswa bertahan lama 

dalam memorinya dibandingkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Hal ini 

dikarenakan siswa memperoleh pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dia 

lakukan. Selama proses pencarian pengetahuan otomatis mendorong aktivitas siswa 

selama belajar. Jika aktivitas siswa selama mengikuti pelajaran baik, maka hasil 

belajar siswa akan menjadi lebih optimal. 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar (Sadirman 2011: 96). Aktivitas diperlukan dalam proses 

belajar karena belajar pada prinsipnya adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah 

perilaku adalah salah satu melakukan sebuah kegiatan. Semakin banyak aktivitas 

yang dilakukan anak dalam proses belajar, maka akan semakin banyak pula hasil 

belajar yang mereka dapatkan. Aktivitas belajar yang baik hendaklah tetap dalam 

koridor pembelajaran dan jika aktivitas yang dilakukan siswa sudah melenceng, 

guru hendaklah mengarahkan siswa agar dapat kembali ke aktivitas seperti yang 

diharapkan dalam pembelajaran. 
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Aktivitas belajar merupakan sebuah proses yang terjadi pada saat seseorang 

belajar dalam situasi tertentu. Rousseau dalam Sadirman (2011: 96-7) menegaskan 

bahwa segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, 

penyelidikan, bekerja, dan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani 

maupun teknis. Hal ini menunjukkkan bahwa orang yang belajar harus aktif sendiri. 

Tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa guru juga perlu 

memperhatikan tempat belajarnya. Tempat belajar yang dimaksud adalah ruang 

kelas. Ruang kelas yang ditata dengan baik akan menciptakan proses belajar yang 

menyenangkan bagi siswa. Usaha mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran 

dapat dilakukan dengan mengubah ruang kelas ruang kelas menjadi laboratorium 

pendidikan yang dapat mendorong siswa dapat bekerja mandiri (Hellen dalam 

Sadirman 2011:97). Menciptakan suasana yang berbeda di dalam ruang kelas 

adalah salah satu pilihan untuk menciptakan semangat belajar bagi siswa. Jika siswa 

sudah bersemangat maka akan berdampak baik pada aktivitas siswa dalam belajar. 

Aktivitas belajar terdapat berbagai macamnya. Salah satu aktivitas belajar 

yang dikemukakan oleh Paul D. Rich dalam Hamalik (2015: 172-3) dibagi menjadi 

8 kelompok, yaitu: (1) kegiatan-kegiatan visual; (2) kegiatan-kegiatan lisan; (3) 

kegiatan-kegiatan mendengarkan; (4) kegiatan-kegiatan menulis; (5) kegiatan-

kegiatan menggambar; (6) kegiatan-kegiatan metrik; (7) kegiatan-kegiatan mental; 

(8) kegiatan-kegiatan emosional. 

Aktivitas visual ini meliputi membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. Sedangkan pada kegiatan-kegiatan lisan mencakup mengemukakan suatu 
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fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

Aktivitas mendengarkan, meliputi mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, 

dan mendengarkan radio. Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi menulis cerita, 

menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan 

mengisi angket. Sedangkan pada kegiatan-kegiatan menggambar meliputi 

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

Aktivitas dalam kegiatan-metrik adalah siswa diharapkan mampu 

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

menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. Selanjutnya, pada kegiatan-

kegiatan mental, aktivitas siswa diharapkan mampu merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan, 

dan membuat keputusan. Dan yang terakhir, pada kegiatan emosional meliputi 

minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Berdasarkan pandangan beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan, bahwa 

dalam kegiatan belajar siswa harus aktif berbuat. Dalam proses belajar diperlukan 

sebuah aktivitas. Tanpa adanya aktivitas, pembelajaran tidak akan berjalan dengan 

baik. Jika terjadi aktivitas dalam belajar anak, maka pembelajaran akan cenderung 

dapat selalu diingat dan tersimpan lama dalam memori anak. Aktivitas belajar siswa 

meliputi aktivitas visual, lisan, menggambar, menulis, mendengarkan, kegiatan 

metrik, mental, dan emosional. 
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2.1.4 Hasil Belajar 

Pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa mampu mengikuti proses 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah direncanakan oleh guru. 

Hasil belajar merupakan salah satu komponen pendidikan yang disesuaikan dengan 

tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar (Purwanto 2014:47). Jika 

perubahan belajar menimbulkan perubahan perilaku, maka hasil belajar merupakan 

hasil perubahan perilakunya. Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik (Susanto 2015:5). Hasil belajar merupakan kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.  

Hasil belajar juga perlu dievaluasi. Evaluasi perlu dilakukan karena sebagai 

cerminan untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai dan 

apakah proses belajar mengajar telah berlangsung efektif untuk memperoleh hasil 

belajar (Purwanto 2014:47). Seperti yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 

Pasal 58 ayat 1 tentang Sisdiknas menyatakan, dalam melakukan evaluasi hasil 

belajar siswa, hal yang dapat dilakukan oleh pendidik yaitu dengan memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan.  

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2007:5) 

memaparkan, tujuan dilakukan penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penilaian hasil belajar 

meliputi: (1) menilai pencapaian peserta didik; (2) memperbaiki proses 

pembelajaran; (3) sebagai bahan penyususnan laporan kemajuan belajar siswa. 

Sedangkan, tujuan umumnya meliputi: (1) untuk mengetahui kemajuan dan hasil 



28 

 

 

 

belajar siswa; (2) untuk mendiagnosis kesulitan belajar; (3) untuk memberikan 

umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar; (4) penentuan kenaikan kelas; 

(5) memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan 

merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Dalam menilai hasil belajar siswa 

kita juga perlu mengetahui aspek apa saja yang akan dinilai.  

Usaha yang dilakukan dalam penilaian hasil belajar diharapkan dapat 

mencakup tiga aspek yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai ketiga aspek tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

2.1.4.1 Aspek Kognitif 

Aspek kognitif berarti berkaitan dengan perubahan perilaku yang ada di 

dalam otak. Menurut Bloom dalam Purwanto (2014: 50-1) kemampuan yang 

menimbulkan perubahan perilaku dalam aspek kognitif mencakup enam tingkat. 

Enam tingkat kemampuan itu adalah kemampuan menghafal, kemampuan 

pemahaman, kemampuan menerapkan, kemampuan menganalisis, kemampuan 

menyintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Apabila keenam kemapuan tersebut 

dapat diterima oleh siswa, maka hasil belajar akan menjadi optimal. 

2.1.4.2 Aspek Afektif 

Aspek afektif berkaitan dengan perubahan perilaku yang ditunjukkan 

dengan adanya perubahan sikap. Krathwohl dalam Purwanto (2014:51-2) membagi 

hasil belajar afektif menjadi lima tingkat yaitu penerimaan (receiving), partisipasi 

(responding), penilaian (valuing), organisasi (organization), dan internalisasi 

(characterization). 
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2.1.4.3 Aspek Psikomotorik 

Aspek psikomotorik berkaitan dengan perubahan perilaku yang mengarah 

pada keterampilan proses. Keterampilan proses menurut Setiawati dalam Susanto 

(2015: 9) merupakan keterampilan yang mengarah pada pembangunan kemampuan 

mental, fisik dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih 

tinggi dalam diri siswa. Hasil belajar psikomotorik menurut Simpson dalam 

Purwanto (2014: 53) meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. 

Berdasarkan ketiga aspek penelitian hasil belajar tersebut, aspek kognitif 

adalah aspek yang biasanya menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Hasil pembelajaran diukur oleh guru melalui penilaian 

dengan teknik tes  maupun  non  tes  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tingkat  

keberhasilan  dari proses  pembelajaran  dan  sebagai  langkah  evaluasi  dalam  

upaya  memperbaiki proses pembelajaran. 

Perencanaan tes di SD hendaklah memperhatikan tingkat kemampuan siswa 

yang akan dites. Zainul dan Mulyana (2007: 2.5) menjelaskan bahwa tingkat 

kemampuan siswa SD pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua level, yaitu level 

berpikir konkret dan level berpikir abstrak. Level berpikir konkret diperkirakan 

pada usia kelas satu sampai dengan kelas tiga atau empat, sedangkan level berpikir 

abstrak diperkirakan dari usia kelas tiga atau empat sampai dengan kelas enam. 

Pada usia kemampuan berpikir konkret, tes yang diberikan haruslah sesuai dengan 

kemampuan pada level tersebut yaitu pengetahuan (C1) dan pemahaman (C2), atau 

paling tinggi penerapan atau aplikasi sederhana (C3). Pada usia tersebut, tidak 

mungkin diberikan tes dengan tingkat kemampuan analisis (C4) atau sintesis (C5), 
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apalagi level evaluasi (C6). Walaupun demikian, pada usia kelas empat sampai 

kelas enam sudah mungkin diberikan tes yang mengukur kemampuan analisis (C4) 

sampai dengan evaluasi (C6), namun masih dalam bentuk yang sederhana. 

Penelitian ini akan mengukur hasil belajar siswa hanya pada ranah kognitif 

saja. Pada ranah kognitif, tes yang dibuat meliputi tiga tingkat saja yaitu 

pengetahuan (C1), Pemahaman (C2), dan Aplikasi (C3). Seperti yang kita tahu 

bahwa siswa SD kelas IV masih memiliki kecenderungan untuk lebih memahami 

benda-benda yang bersifat konkret dan belum terlalu memahami soal yang sifatnya 

abstrak. Taraf berfikir yang masih bersifat konkret yaitu mampu memahami sebuah 

pengertian jika dia sudah pernah mengalami atau penjelasan yang disampaikan guru 

bisa menggunakan bantuan benda-benda yang ada di sekitar siswa. 

2.1.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan salah satu cara yang perlu diterapkan untuk 

mengetahui seberapa besar keberhasilan sebuah pembelajaran. Hasil belajar yang 

siswa peroleh dalam proses pembelajaran di kelas pastilah memiliki perbedaan. 

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

yang dapat memengaruhi belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern (Slameto 2013: 54). Berikut penjelasannya: 

2.1.5.1 Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor intern 

dibagi menjadi tiga yaitu jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. Faktor jasmaniah 

adalah faktor yang berasal dari kondisi fisik seseorang. Kondisi fisik yang 

memengaruhi hasil belajar meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologis 
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yaitu faktor yang berasal dari kejiwaan siswa. Faktor psikologis yang memengaruhi 

hasil belajar antara lain inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan 

kesiapan. Sedangkan faktor kelelahan yaitu kondisi ketahanan tubuh siswa yang 

meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani.  

2.1.5.2 Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari lingkungan siswa berada. 

Faktor ini juga berpengaruh bagi terciptanya belajar seperti yang diharapkan. Faktor 

ekstern dibedakan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Berikut penjelasan mengenai faktor ekstern. 

Keluarga merupakan pendidikan pertama yang diperoleh siswa. Keluarga 

adalah tempat pertama yang berpengaruh terhadap kondisi perkembangan belajar 

siswa. Pengaruh belajar di dalam keluarga yang diterima siswa berupa bagaimana 

cara orang tua mereka mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah 

tangga,  keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar kebudayaan 

keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam memengaruhi belajar 

siswa. Siswa lebih banyak menghabiskan proses belajar di lingkungan keluarga 

daripada di sekolah. Jadi, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam 

mempersiapkan kematangan siswa dalam belajar. 

Sekolah merupakan jenjang pendidikan formal yang berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Di sekolah siswa belajar mengikuti pola-pola yang telah ditentukan 

oleh lembaga yang bersangkutan. Faktor sekolah yang memengaruhi belajar siswa 

mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran 

keadaan gedung, metode belajar, model pembelajaran dan tugas rumah. 
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Masyarakat juga ikut memengaruhi hasil belajar siswa, karena sekolah 

merupakan lingkungan yang ditempati siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat juga memiliki andil yang besar dalam memengaruhi belajar siswa. 

Kegiatan-kegiatan siswa dalam bermasyarakat yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar diantaranya kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, teman bergaul, 

bentuk dan kehidupan masyarakat. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Sudjana (1989) dalam Susanto (2015: 15) 

mendeskripsikan bahwa hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor, yakni faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari 

luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang berasal dari diri siswa terletak 

pada kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar pengaruhnya 

terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, faktor sekolah juga dapat memengaruhi 

hasil belajar siswa tepatnya penggunaan model pembelajaran yang diterapkan guru. 

Penggunaan model pembelajaran yang efektif, efisien dan menyenangkan akan 

menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

2.1.6 Karakteristik Perkembangan Siswa SD 

Salah satu usaha yang perlu diperhatikan guru sebelum melakukan proses 

pembelajaran adalah memahami karakteristik siswa yang diajarnya. Siswa SD yang 

cenderung masih suka bermain dalam kesehariaannya tidak bisa langsung di beri 

materi pelajaran yang menuntut mereka untuk menalar segala sesuatu yang ada di 

sekitarnya. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan 

memadukan kemampuan kognitif siswa dengan aspek-aspek yang lain. Siswa SD 

biasanya berusia 6-12 tahun. Piaget (1988) dalam Anni dan Rifaa’i (34-5) 
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memaparkan, siswa usia SD termasuk dalam tahap pra-operasional dan operasional 

konkret.  

Tahap pra-operasional (2-7 tahun) pemikiran siswa masih bersifat simbolis, 

egoisentris, dan intuitif. Pada tahap ini siswa belum bisa melakukan pemikiran 

operasional. Pemikiran pada tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu pemikiran simbolik 

(2-4 tahun) dan intuitif (4-7 tahun). Siswa usia SD termasuk dalam golongan sudah 

dapat berfikir intuitif. Pada tahap ini siswa mulai menggunakan penalaran primitif 

dan ingin tahu dari semua pertanyaan. Pada tahap ini siswa berada masih di kelas 

rendah. 

Tahap operasional konkret (7-11 tahun) siswa mampu mengoperasionalkan 

berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Penalaran logika 

menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi konkret dan 

kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada namun belum bisa 

memecahkan masalah abstrak. Siswa SD Kelas IV termasuk kedalam tahap 

operasional konkret karena siswa berusia sekitar 9-10 tahun. 

Siswa usia SD memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa-siswa 

yang usianya lebih muda.  Menurut Desmita (2012: 35), karakteristik siswa usia SD 

lebih senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan 

atau melakukan sesuatu secara langsung. Menghadapi siswa usia SD, guru harus 

bisa memngembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, 

mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dengan 

kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam 

pembelajaran.  
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Kesimpulannya adalah siswa usia SD khususnya kelas IV masih dalam 

tahap berfikir konkret dan memiliki kecenderungan lebih banyak bermain dalam 

kehidupannya. Jadi, pembelajaran hendaklah disesuaikan dengan taraf berfikir 

siswa yang masih dalam tahap operasional konkret. Pembelajaran yang memadukan 

unsur bermain cenderung membuat siswa lebih tertarik dan aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga akan berdampak pada optimalnya hasil belajar siswa.  

2.1.7 Hakikat Pembelajaran PKn di SD 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 

22 tahun 2006, mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter seperti yang ada pada Pancasila dan UUD 1945. Susanto 

(2015: 225) berpendapat, PKn adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai 

tempat untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar 

pada budaya bangsa Indonesia. PKn merupakan mata pelajaran yang lebih 

menekankan pada pembentukan watak serta karakter sesuai dengan ciri bangsa 

Indonesia. Sesuai dengan paradigma barunya, dalam Winataputra, dkk. (2009:1) 

tugas PKn yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi yang meliputi 

pengembangan kecerdasan warga negara (civic intelegence), pembinaan tanggung 

jawab warga negara (civic responsibility), dan mendorong partisipasi warga negara 

(civic participation).  

Tujuan mata pelajaran PKn menurut Mulyasa (2006) dalam Ruminiati 

(2007:1.26) dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif 

dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan 
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bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan; (3) 

berkembang secara positif dan demokratis,sehingga dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia, mampu berinteraksi, dan mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. 

Pendidikan PKn perlu diterapkan sejak SD agar siswa dapat memahami dan 

membiasakan dirinya untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban supaya menjadi 

warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan dapat memahami nilai-nilai 

kedisiplinan, kejujuran, serta sikap yang baik terhadap sesamanya, lawan jenisnya, 

maupun terhadap orang yang lebih tua (Susanto 2015: 233-5). PKn perlu diajarkan 

semenjak SD karena usia mereka yang haus akan ilmu pengetahuan sehingga sangat 

tepat untuk penanaman konsep dasar tentang wawasan Nusantara dan perilaku 

demokratis secara benar dan terarah, jika salah maka akan berdampak terhadap pola 

pikir dan perilaku pribadi yang berpengaruh pada jenjang selanjutnya, juga pada 

kehidupan di masyarakat. Pembelajaran PKn juga harus sesuai dengan materi yang 

telah ditetapkan, karena materi tersebut sudah disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

Ruang lingkup materi PKn SD terdiri dari beberapa aspek. Menurut 

Mulyasa (2006) dalam Ruminiati (2007: 1.27) aspek-aspek tersebut meliputi: (1) 

persatuan dan kesatuan bangsa;(2) norma, hukum, dan peraturan; (3) hak asasi 

manusia (HAM); (4) kebutuhan warga negara; (5) konstitusi negara; (6) kekuasaan 

dan politik; (7) kedudukan Pancasila; dan (8) globalisasi. 

Materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa, terdiri dari hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, bangga sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, 
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keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), partisipasi dalam bela 

Negara, sikap positif terhadap NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan. 

Materi Norma, Hukum, dan Peraturan, terdiri dari tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-

peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem 

hukum dan peradilan nasional, dan hukum dan peradilan internasional. Materi Hak 

Asasi Manusia (HAM), terdiri dari hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warga negara. 

Materi kebutuhan warganegara, terdiri dari gotong royong, harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warga negara. Materi Konstitusi Negara, terdiri dari proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

Materi kekuasaan dan politik, terdiri dari pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, 

budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem 

pemerintahan, pers dan masyarakat demokrasi. Materi kedudukan Pancasila, terdiri 

dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses 

perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Materi globalisasi, 
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terdiri dari globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di  era  

globalisasi,  dampak  globalisasi,  hubungan  internasional  dan  organisasi 

internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 

Pembelajaran PKn merupakan pembelajaran yang diharapkan dapat 

membina dan mengembangkan siswa agar menjadi warga negara yang baik. 

Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kecerdasan, kecakapan, keterampilan, serta kesadaran tentang hak dan 

kewajiban sebagai warga negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, 

tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, serta ikut berperan dalam percaturan 

global (Susanto 2015: 227). 

Kesimpulannya, mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang 

diharapkan dapat membentuk warga negara Indonesia yang memiliki jiwa 

nasionalisme dan sesuai dengan kebudayaan yang ada, tetapi juga tidak 

mengesampingkan perubahan zaman yang terjadi. Pelajaran PKn diharapkan 

mampu menjadikan warga negara yang memiliki jiwa persatuan dan kesatuan, taat 

pada norma, hukum, dan peraturan yang ada, mengerti akan HAM, mempunyai 

kebutuhan sebagai warga negara, mengetahui akan konstitusi negara, kekuasaan 

hukum dan politik, kedudukan pancasila serta perkembangan globalisasi yang 

terjadi. 

2.1.8 Materi Globalisasi 

Pada materi globalisasi akan menjelaskan pengertian globalisasi, pengaruh 

globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi. Penjelasannya sebagai berikut. 
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2.1.8.1 Pengertian Globalisasi 

Apakah  kamu   merasakan   adanya   perubahan   dalam   pergaulan  sehari-

hari? Misalnya, kamu pernah melihat gaya rambut yang warna-warni atau gaya 

pakaian ketat memakai rantai. Nah, dari kejadian tersebut, maka kita dapat 

merumuskan makna dibalik kata globalisasi. Kata "globalisasi" diambil dari kata 

globe yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe 

menjadi global, yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, 

globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh 

menjadi kelompok masyarakat. 

Menurut perkembangan sejarah kehidupan manusia, sejak zaman prasejarah 

sampai sekarang, terjadi perubahan yang berlangsung secara bertahap dan 

berkesinambungan. Manusia pada zaman purba memanfaatkan kekayaan alam yang 

tersedia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Alam dimanfaatkan 

semaksimal mungkin sebagai peralatan, perkakas, dan sumber makanan. Tanah, 

batu, tumbuhan, dan hewan adalah kebutuhan utama yang diambil dari alam. 

Sekarang semua itu sudah berbeda. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang pesat, terciptalah alat transportasi dan komunikasi. Hal ini 

memungkinkan manusia dapat berhubungan satu sama lain walaupun jaraknya 

sangat jauh. 

Kemajuan dari teknologi transportasi dan komunikasi pasti akan membawa 

dampak atau pengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya, barang-barang luar negeri 

yang dahulu sangat sulit diperoleh, sekarang dengan mudah kita dapatkan di mana 

saja. Contoh lain, yaitu handphone atau telepon selular, yang dahulu hanya terdapat 

di negara-negara maju, sekarang sudah ada di berbagai belahan dunia.  
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Berikut ini merupakan ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya 

globalisasi di dunia meliputi: 

1) Adanya sikap saling ketergantungan antara satu Negara dengan negara lain 

terutama di bidang ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan pasar bebas. Suatu 

negara dapat menjual produknya dengan bebas ke negara lain. Apa yang 

tidak dapat dihasilkan dari suatu negara dapat diperoleh dari negara lain. 

Kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga mengakibatkan 

ketergantungan. 

2) Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup. 

Masalah lingkungan hidup ini misalnya polusi udara dari kendaraan-

kendaraan dan mesin-mesin. Pencemaran sungai dan laut. Penebangan 

hutan untuk lahan hunian, dan lain-lain. 

3) Adanya keterbukaan diberbagai bidang. Keterbukaan di segala bidang 

meliputi ekonomi, sosial budaya, dan politik. 

4) Perkembangan teknologi semakin pesat. Teknologi dapat menghasilkan 

alat-alat yang dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan manusia. 

Alat-alat tersebut misalnya telepon genggam, televisi satelit di bidang 

komunikasi. Pesawat terbang, kapal laut, bis mono rel di bidang 

transportasi. Mesin-mesin semakin canggih di bidang industri, dan lain-lain. 

5) Arus komunikasi semakin cepat dan lancar seaakan tanpa batas. 

6) Berbagai peristiwa di suatu daerah atau negara dengan mudah saling dilihat 

dan diterima. Hal ini mengakibatkan peningkatan interaksi kultural 

(kebudayaan) melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, 

musik, dan olahraga internasional).  
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2.1.8.2 Pengaruh Globalisasi di Berbagai Bidang 

Perubahan sosial akibat globalisasi dapat kita saksikan saat ini meliputi 

berbagai bidang diantaranya makanan, gaya hidup, komunikasi, pakaian,  

permainan dan transportasi. Globalisasi di bidang makanan ditandai dengan adanya 

berbagai jenis makanan instan. Instan artinya cepat saji. Cepat saji maksudnya 

makanan yang singkat dalam penyajiannya dan tidak menunggu proses pemasakan 

yang lama. Masyarakat dapat menikmati tanpa harus susah payah membuat dan 

memasaknya. Selain makanan ada pula minuman dalam kaleng, sehingga mudah 

dan dapat langsung diminum. Contoh makanan karena adanya arus globalisasi, 

misalnya pizza, hamburger, hotdog, sushi, steak, dan lain-lain.  Contoh 

minumannya misalnya, minuman bersoda dan minuman isotonik. Makanan cepat 

saji tidak semuanya aman untuk kesehatan. Makanan cepat saji biasanya 

mengandung zat-zat kimia. Zat kimia yang ada di dalamnya, seperti zat pengawet, 

pewarna, dan perasa. 

Globalisasi di bidang pakaian atau tata busana yang ada di masyarakat di 

negara berkembang biasanya suka meniru perkembangan model dari negara maju, 

sehingga mendorong industri pakaian berkembang pesat. Pakaian yang dahulu 

berfungsi untuk menutup aurat, melindungi tubuh dan menjaga kesopanan sekarang 

sudah berbeda fungsinya. Pakaian digunakan sebagai trend, dengan model yang 

bermacam-macam. Model pakaian sekarang lebih berani karena kebanyakan 

terbuka dan minim. Contohnya yaitu rok mini. Selain itu juga baju jas yang berasal 

dari bangsa barat sudah mulai digunakan oleh bangsa kita dalam acara-acara resmi. 

Selain itu juga ada celana jeans dan tshirt yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Globalisasi di bidang gaya hidup yang diterapkan masyarakat sekarang 

berbeda dengan masyarakat dahulu. Masyarakat sekarang lebih suka gaya hidup 

modern karena semuanya serba mudah, cepat dan ekonomis. Gaya hidup 

masyarakat sekarang tidak lagi pada prinsip “biar lambat asal selamat”. Karena bagi 

masyarakat sekarang jika berprinsip seperti itu berarti belum bisa menghargai 

waktu. Masyarakat sekarang lebih berusaha menghargai waktu karena waktu tidak 

dapat diulang. Globalisasi berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat misalnya 

meniru gaya hidup bangsa lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita 

seperti mabuk-mabukan, suka berpesta, berperilaku kasar dan tidak menghargai 

orang yang lebih tua.  

Globalisasi di bidang komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan 

orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dahulu 

komunikasi antara wilayah menggunakan jasa pos yaitu surat yang sampainya bisa 

mencapai satu sampai dua hari, Kemudian berkembang dengan telepon rumah. 

Namun, sekarang ini di era globalisasi jika akan berkomunikasi baik satu arah 

maupun dua arah dengan orang lain yang berbeda wilayah sangat mudah, cepat, dan 

murah. Sarana yang digunakan misalnya telepon kabel, telepon seluler, internet, e-

mail, dan faksimile. Dengan adanya alat komunikasi yang canggih kita dapat 

melakukan hubungan dengan siapa saja di dunia ini. Sekarang ini banyak ditemui 

warung-warung internet, maka orang akan mudah mencari segala macam informasi 

yang ada di seluruh dunia. Adanya telepon genggam merupakan alat komunikasi 

yang praktis, canggih, dan mudah dibawa kemana saja. 
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Di bidang permainan telah mengalami dampak globalisasi, hal ini terlihat dari 

permainan yang dilakukan anak-anak. Sekarang anak-anak tidak bermain 

permainan tradisional lagi, tetapi sudah beralih menggunakan permainan yang lebih 

modern seperti game online dan playstation. 

Globalisasi di bidang transportasi sekarang yang sudah semakin pesat. 

Kemajuan alat transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Kemajuan 

transportasi darat misalnya saja orang bepergian menggunakan kereta, mobil, 

motor, bis, dan sebagainya. Transportasi laut meliputi penggunaan kapal barang, 

kapal orang, bahkan sampai kapal pesiar. Sedangkan kemajuan transportasi udara 

ditunjukkan dengan berkembangnya pesawat terbang.  

2.1.8.3 Dampak Globalisasi 

Dampak globalisasi dibedakan menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak 

negatif. Contoh dampak positif globalisasi dalam kehidupan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

(1) Pekerjaan dan kegiatan makin efektif dan efisien. Hal ini disebabkan dengan 

adanya mesin-mesin canggih sehingga dapat membantu mempercepat 

penyelesaian pekerjaan. 

(2) Kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi. Kemajuan komunikasi 

memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan seseorang kapan saja dan 

dimana saja. Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan ruang 

lingkup sosial makin terbuka. Teknologi komunikasi yang dapat digunakan 

yaitu telepon dan internet. 

(3) Meningkatnya perekonomian dalam suatu negara. Peningkatan ekonomi 

negara ditandai dengan lancarnya arus ekspor dan impor. Globalisasi 
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menyediakan pasar yang luas, sehingga orang tidak hanya menjual barang 

di dalam negeri saja tetapi juga bisa ke luar negeri. 

(4) Wawasan seseorang lebih terbuka dan mau menerima perubahan ke arah 

yang  lebih   baik.  Globalisasi   mengakibatkan   kita   dapat  mudah untuk 

berinteraksi dan bertukar informasi. Informasi dapat menyebar lebih luas 

melaui media massa sehingga wawasan orang menjadi terbuka. Diharapkan 

orang dapat memilih informasi yang baik agar kita dapat menerima 

perubahan yang lebih baik. 

(5) Perubahan perilaku yang lebih baik. Globalisasi membuat orang lebih 

menghargai waktu dan kesehatan dengan pengetahuan yang telah diterima. 

Persaingan yang ketat mendorong semangat kerja masyarakat. 

(6) Adanya pertukaran budaya. Budaya asing dapat masuk ke Indonesia, 

sehingga kita dapat mengetahui budaya asing. 

Selain memiliki dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif 

bagi kehidupan. Berikut ini adalah contoh dampak negatif globalisasi meliputi:  

(1) Orang menjadi sangat individualis dapat terlihat dengan perilakunya yang 

selalu mementingkan diri sendiri,  

(2) Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, misalnya 

dalam pola berpakaian dan pergaulan terutama pada remaja banyak yang 

meniru gaya berpakaian dan bergaul orang-orang Barat, seperti memakai 

anting-anting bagi laki-laki dan lain-lain,  

(3) Budaya konsumtif berarti kebiasaan senang menghamburkan uangnya 

untuk kepentingan yang kurang bermanfaat,  
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(4) Sarana hiburan yang melalaikan dan membuat malas, misalnya playstation, 

karena dengan adanya playstation, banyak anak melupakan waktu untuk 

belajar, membantu orang tua, dan beristirahat,  

(5) Budaya permisif artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan 

dengan sarana canggih, misalnya: menipu dengan informasi lewat HP. 

Seperti “Selamat anda mendapat sebuah mobil Sedan. Untuk pencairan 

silahkan transfer uang sebanyak 25 juta ke nomer rekening 09995678 di 

bank Plecit atas nama Koplo”, 

(6) Menurunnya ikatan rohani karena banyak yang meninggalkan ibadah 

dengan alasan sibuk. Orang juga banyak meninggalkan ajaran agama. 

Mereka hanya mementingkan duniawi saja. 

2.1.9 Model Pembelajaran 

Model merupakan gambaran dari suatu objek atau konsep yang dapat 

dijadikan sebagai tolok ukur sebelum membuat sesuatu. Model pembelajaran 

merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Joyce dan Weil (1980) dalam Rusman (2012: 133) mendefinisikan, 

model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya. 

Sedangkan menurut Aunurrahman (2014: 146), model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan guru-guru untuk 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Usaha menentukan 
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model pembelajaran harus sesuai dengan kakteristik siswa dan mata pelajaran yang 

diajarkan. Penggunaan model pembelajaran harus bisa mengaktifkan siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang tepat dapat mendorong 

rasa senang siswa terhadap mata pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan 

motivasi dalam mengerjakan tugas, dapat memberikan kemudahan bagi siswa 

untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa untuk mendapatkan 

hasil belajar yang lebih baik.  

Brady (1985) dalam Aunurrahman (2014: 146) mengemukakan, model 

pembelajaran yang baik hendaknya mencakup empat aspek. Empat aspek tersebut, 

meliputi: (1) model hendaknya memberikan arah untuk persiapan dan implementasi 

kegiatan pembelajaran; (2) guru harus bisa mengimplementasikan model 

pembelajaran dalam perilaku mengajar guna mewujudkan pembelajaran yang 

bermakna; (3) tidak satupun model pembelajaran yang memiliki kedudukan lebih 

penting dan lebih baik dari lainnya oleh sebab itu penggunaan model harus terpadu 

dengan aspek-aspek pembelajaran yang lainnya; (3) keunggulan model 

pembelajaran dapat dihasilkan bilamana guru mampu mengadaptasi dan 

mengkombinasikan beberapa model sehingga menjadi lebih serasi dalam mencapai 

hasil belajar siswa yang lebih baik. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru saat melakukan 

pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pemilihan 

model pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan 

karakteristik siswa. Jika penerapan model pembelajaran dapat dilakukan dengan 

baik maka hasil belajar anak juga akan maksimal. Jika pembelajaran dilakukan 
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dengan menyenangkan maka anak akan lebih antusias untuk mengikuti jalannya 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru.   

2.1.10 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat menjadikan 

pembelajaran yang lebih bermakna pada diri siswa. Pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran dengan konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok 

termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru 

(Suprijono 2013: 54). Secara umum pembelajaran kooperatif diarahkan oleh guru, 

dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan 

bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik 

menyelesaikan masalah yang dimaksud.  

Menurut Roger, dkk. (1992) dalam Huda (2014a:29), ”cooperative learning 

is group learning activity organized in such a way that leraning is based on the 

socially structured change of information between learners is held accountable  for 

his or her own learning and is motivated to increase the learning of others”. 

Pembelajaran kooperatif berarti aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir 

oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi 

secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap 

pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk 

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang merujuk pada 

penggunaan berbagai metode pengajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi 

(Slavin 2009:4). Dalam melakukan pembelajaran di kelas, siswa diharapkan dapat 
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saling membantu, berdiskusi, dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan 

yang mereka pahami saat itu dan mengurangi kesenjangan pemahaman masing-

masing siswa. Pengaturan tempat duduk dalam pembelajaran kooperatif 

disesuaikan dengan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk sehingga akan 

memudahkan proses pentransferan pengetahuan antar siswa. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

yang berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial (Suprijono 2013:61). Pembelajaran kooperatif 

dipercaya dapat meningkatkan pembelajaran yang efektif bagi siswa, pembelajaran 

yang menjadi bagian integratif bagi perubahan paradigma sekolah saat ini, dan 

pembelajaran yang mampu mendorong terwujudnya interaksi dan kerjasama yang 

sehat di antara guru-guru yang terbiasa bekerja terpisah dengan orang lain (Huda 

2014a:59). 

Johnson, dkk. (1998) dalam Huda (2014a:66-7) menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif di dalam kelas sudah ditekankan dalam berbagai penelitian 

masa lalu. Berdasarkan penelitiannya,  Johnson, dkk. (1998) mengemukakan bahwa 

hasil pembelajaran kooperatif  menunjukkan hasil yang beragam, diantaranya: (a) 

hasil pembelajaran yang lebih tinggi; (b) relasi antar siswa yang lebih positif; (c) 

kesehatan psikologis yang lebih baik. 

Hasil pembelajaran ini meliputi produktivitas belajar yang semakin 

meningkat, daya ingat yang lebih lama, motivasi intrinsik yang lebih besar, 

motivasi berprestasi yang semakin tinggi, kedisiplinan yang lebih stabil, dan 

berfikir dengan lebih kritis. Relasi antar siswa ini meliputi keterampilan bekerja 

sama yang semakin baik, kepedulian pada orang yang semakin meningkat, 
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dukungan sosial dan akademik yang semakin besar, kohesivitas yang lebih stabil, 

dan sikap toleran akan perbedaan.Kesehatan psikologis ini meliputi penyesuaian 

psikologis, perkembangan sosial, kekuatan ego, kompetensi sosial, harga diri, 

identitas diri, dan kemampuan menghadapi kesulitan dan tekanan. 

Hasil-hasil pembelajaran inilah yang membedakan pembelajaran kooperatif 

dengan pembelajaran yang lainnya. Pembelajaran koopertif adalah pembelajaran 

yang lebih menekankan pada pembelajaran bekerja kelompok dimana siswa 

mengerahkan kemampuannya baik fisik, mental maupun emosional untuk bekerja 

sama dengan kelompok dalam penyelesaian masalah pembelajaran. 

2.1.11 Model Pembelajaran Talking Stick 

Model pembelajaran talking stick  juga merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif (Shoimin 2014:197). Model pembelajaran ini dilakukan 

dengan bantuan sebuah tongkat. Mulanya model pembelajaran ini dikemukakan 

oleh Carol Locust (2006) dalam Huda (2014b: 224) dalam perkataanya menyatakan 

bahwa, talking stick mulanya adalah metode yang digunakan oleh penduduk asli 

Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat 

dalam suatu forum (pertemuan antarsuku). Kini model inidigunakan sebagai model 

pembelajaran dalam kelas. Sebagaimana namanya model talking stick merupakan 

model pembelajaran kelompok dengan bantuan tongkat. Kelompok yang mendapat 

tongkat terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka 

mempelajari materi pokoknya. Pembelajaran dengan menggunakan model talking 

stick mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat (Suprijono 2013: 

109). Pembelajaran ini juga melatih siswa untuk berbicara. Pembelajaran akan 
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menjadi menyenangkan dan membuat peserta didik menjadi aktif serta hasil belajar 

menjadi lebih baik. 

Model pembelajaran talking stick memiliki kelebihan, diantaranya: 

(1) Menguji kesiapan siswa dalam pembelajaran. 

(2) Melatih siswa memahami materi dengan cepat. 

(3) Memacu siswa agar lebih giat belajar. 

(4) Melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat. 

Selain memiliki kelebihan,  model talking stick juga memiliki kekurangan. 

Kekurangan model ini sebagai berikut: 

(1) Membuat siswa senam jantung. 

(2) Siswa yang belum siap akan menjadi minder dan bahkan tidak mau 

menyampaikan pendapatnya lagi. 

(3) Membuat peserta didik tegang selama pembelajaran. 

(4) Ketakutan akan pertanyaan yang disampaikan guru. 

(5) Membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Supaya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model talking 

stick berjalan dengan baik, guru perlu memperhatikan aspek pendukung 

pembelajaran yang lain. Aspek pendukung yaitu RPP, media yang digunakan, serta 

materi pelajarannya. Selain itu, guru juga menguasailangkah-langkah model talking 

stick.  

Langkah-langkah model pembelajaran talking stick adalah sebagai berikut: 

(1) Guru menyiapkan tongkat yang panjangnya ± 20 cm. 

(2) Guru membentuk kelompok yang beranggotakan 5-7 orang. 

(3) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 
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memberikan kesempatan pada kelompok untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran lagi. 

(4) Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, 

guru mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan. 

(5) Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu siswa pada 

setiap kelompok , setelah itu guru memberikan pertanyaan dan siswa yang 

memegang tongkat harus menjawab. Demikian selanjutnya bergantian dari 

satu siswa ke siswa yang lain. 

(6) Guru memberikan kesimpulan. 

(7) Guru melakukan evaluasi atau penilaian. 

(8) Guru menutup pembelajaran. 

2.1.12 Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Model snowball throwing merupakan pengembangan model pembelajaran 

diskusi dan merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif (Shoimin 2014: 174). 

Pembelajaran snowball throwing  atau yang sering dikenal dengan nama snowball 

fight merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari game fisik dimana 

segumpulan bola salju dilempar dengan maksud memukul orang lain (Huda  

2014b:226). Model pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima 

pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada teman satu 

kelompoknya. Lemparan pertanyaan menggunakan kertas berisi pertanyaan yang 

diremas menjadi sebuah bola kertas lalu dilempar-lemparkan kepada siswa lain.  

Dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing guru dapat melatih 
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kesiapan siswa dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah. Model 

pembelajaran snowball throwing memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 

(1) Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena seperti bermain 

dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. 

(2) Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berfikir 

karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa 

lain. 

(3) Membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu 

soal yang dibuat temannya seperti apa. 

(4) Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

(5) Guru tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam 

praktik. 

(6) Pembelajaran menjadi lebih efektif. 

(7) Ketiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat tercapai. 

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran dengan menggunakan model 

snowball throwing juga memiliki kekurangan. Kekurangan pembelajaran dengan 

menggunakan model snowball throwing diantaranya: 

(1) Pembelajaran bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi, 

sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari 

soal yang dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan 

atau seperti contoh soal yang telah diberikan. 

(2) Ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi 

penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga 
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diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi 

pelajaran. 

(3) Tidak ada kuis individu atau kelompok sehingga siswa saat berkelompok 

kurang termotifasi untuk bekerja sama. 

(4) Memerlukan waktu yang relatif lama. 

(5) Murid yang nakal cenderung berbuat onar. 

(6) Kelas sering kali gaduh jika guru tidak dapat mengkondisikan siswa. 

Sebelum melakukan pembelajaran hendaklah guru mempersiapkan segala 

sesuatu yang menunjang keberhasilan model snowball throwing ini. Guru harus 

mempersiapkan materi yang akan disampaikan dengan baik, media yang akan 

digunakan,  serta  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  dengan baik. Guru 

juga  harus  memahami  langkah-langkah  penggunaan  model  snowball  throwing  

dengan baik.  

Langkah-langkah model snowball throwing adalah sebagai berikut: 

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

(2) Guru menyampaikan materi pelajaran. 

(3) Guru membentuk kelompok-kelolmpok yang beranggotakan 5-7 orang. 

(4) Guru memanggil ketua kelompok dan menjelaskan materi serta pembagian 

tugas kelompok. 

(5) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada anggota 

kelompoknya. 

(6) Memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok 

tersebut menulis pertanyaan sesuai dengan materi yang dijelaskan guru. 
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(7) Meminta setiap kelompok untuk menggulung dan melemparkan pertanyaan 

yang telah ditulis di kertas kepada kelompok lain.  

(8) Meminta setiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang 

didapatkan dari kelompok lain pada kertas kerja tersebut. 

(9) Guru meminta setiap kelompok membacakan jawaban atas pertanyaan yang 

diterima dari kelompok lain. 

(10) Memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

2.1.13 Persamaan dan Perbedaan Model Pembelajaran Snowball Throwing 
dan Talking Stick 

Model pembelajaran snowball throwing merupakan model pembelajaran 

yang menggunakan bantuan kertas yang dibentuk bulat sebagai media untuk 

menyampaikan pendapat. Sedangkan model pembelajaran talking stick merupakan 

model pembelajaran yang membutuhkan bantuan tongkat dalam menyampaikan 

pendapat. Kedua model ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan 

cara berkelompok. Model pembelajaran snowball throwing dan talking stick 

merupakan model pembelajaran kooperatif (Shoimin 2014: 174 & 198). Model ini 

merupakan model kooperatif yang menggunakan pendekatan komunikatif (Huda 

2014b:215). Dimana pendekatan komunikatif ini memungkinkan siswa untuk dapat 

membaca dan menulis dengan baik, belajar dengan orang lain, menggunakan 

media,  serta menerima dan menyampaikan informasi kepada orang lain. Kedua 

pembelajaran ini menuntut siswa untuk percaya diri dalam menyampaikan 

pendapat. Kedua pendekatan ini juga merupakan model pembelajaran yang inovatif 

karena asal muasal diterapkan berdasarkan pengalaman yang sudah ada di 

masyarakat kemudian dimodifikasi sehingga menghasilkan sebuah model 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 
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Perbedaan kedua model ini adalah media yang digunakan untuk menunjuk 

siswa dalam menyampaikan pendapat. Jika model snowball throwing 

menggunakan bantuan kertas untuk menunjuk siswa dalam penyampaian 

pendapatnya, sedangkan untuk model talking stick menggunakan tongkat untuk 

menunjuk siswa yang akan menyampaikan pendapatnya. Dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing, setiap kelompok 

diharapkan dapat membuat pertanyaan dan mengetahui jawabannya. Sedangkan 

model pembelajaran talking stick siswa tidak dituntut untuk dapat membuat 

pertanyaan tetapi siswa dituntut dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan model 

pembelajaran snowball throwing dan talking stick efektif dapat menciptakan 

aktivitas serta hasil belajar siswa. Penelitian tentang penggunaan model-model 

tersebut dalam pembelajaran sudah pernah diujicobakan oleh beberapa orang. 

Berdasarkan, penelitian yang dilakukan oleh Almenoar pada tahun 2014 

dengan judul penelituian ”Snowballing Using Quranic Verses in English”. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan model snowball throwing. 

Setelah menggunakan model ini pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih hidup, 

karena siswa lebih aktif dan hasil pembelajaran menjadi lebih baik, serta tujuan 

pembelajaran Quranic Verses in English dapat tercapai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. pada tahun 2013 dengan judul 

penelitian ”Penerapan Snowball Throwing untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 
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Belajar PKn”. Penelitian ini dilakukan di kelas V SD Negeri 1 Sendang Agung  

Hasil penelitan menunjukkan peningkatan aktivitas dan hasil belajar belajar. Nilai 

rata-rata aktivitas siswa pada siklus I sebesar 58,74% siklus II 69,72% dan pada 

siklus III menjadi 82,67%. Hasil rekapitulasi peningkatan siklus I ke siklus II 

meningkat sebesar 10,98% dan siklus II ke siklus III sebesar 12.95%. Hasil belajar 

siswa pada siklus I rata-rata 63,70, siklus II 71,96 dan siklus III 86,30. Terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II 8,26%, siklus II ke siklus III sebesar 14,34%. 

Berdasarkan penelitian tersebut, pembelajaran PKn di kelas V SD Negeri 1 

Sendang Agung  dengan menggunakan model Cooperative learning tipe snowball 

throwing terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Indarti pada tahun 2011 dengan 

judul penelitian “Penerapan Model Snowball Throwing untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran PKn Siswa Kelas IVB SDN Tlogomas 02 Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa. Penelitian dilakukan dengan dua siklus, dimana pada siklus 

pertama hasil belajar siswa dengan menggunakan model snowball throwing 

mencapai nilai 67,6. Pada siklus kedua nilai siswa menjadi 80,1. Berdasarkan 

penelitian tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran snowball throwing 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar PKn di kelas IV SD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siragih pada tahun 2012 dengan judul 

penelitian ” Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing di Kelas IV SD Negeri 

101774 Sampali Tahun Ajaran 2011/2012”. Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD 
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pada materi Dampak Globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian dilakukan dengan dua siklus, dimana 

pada siklus pertama hasil belajar siswa dengan menggunakan model snowball 

throwing mencapai nilai 65,87. Pada siklus kedua nilai siswa menjadi 74,5. 

Berdasarkan penelitian tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran snowball 

throwing terbukti dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada materi Dampak 

Globalisasi di kelas IV SD. 

Selain penelitian dengan menggunakan model snowball throwing, 

penelitian yang menggunakan model talking stick juga pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Tyas pada tahun 2015 dengan judul 

penelitian “Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Globalisasi Melalui Penerapan 

Metode  Pembelajaran Talking Stick pada Siswa Kelas IV SD 2 Klaling Jekulo 

Kudus”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. 

Penelitian dilakukan dengan dua siklus, dimana pada siklus pertama hasil belajar 

pada ranah kognitif siswa dengan menggunakan model talking stick mencapai 

63,64%, sedangkan pada siklus kedua mencapai 86,4%. Berdasarkan penelitian 

tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran talking stick terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn pada materi Globalisasi di kelas IV SD. 

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Indriyani (2015) dengan judul 

penelitian “Peningkatan  Kualitas  Pembelajaran  Pkn  Melalui  Model Talking Stick 

Berbantuan Media Audiovisual”. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  

keterampilan  guru  pada siklus I mendapat skor 17, siklus II mendapat skor 20, 

meningkat pada siklus III dengan skor 21,  (2)  aktivitas  siswa  pada  siklus  I  
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mendapat  skor  16,27,  siklus  II  mendapat  skor  18,33 meningkat menjadi 20,56 

pada siklus III, (3) hasil belajar siswa siklus I mengalami ketuntasan klasikal  

sebesar  59,09%,  siklus  II  mengalami  ketuntasan  klasikal  69,56%  dan  

mengalami peningkatan siklus III menjadi 82,6%. Simpulan penelitian 

menunjukkan model  talking stick berbantuan media audiovisual dapat 

meningkatkan pembelajaran PKn yang ditandai dengan meningkatnya 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

Penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Herawati dkk, dengan judul penelitian “Perbedaan 

Prestasi Belajar Snowball Throwing dan Talking Stick Mata Pelajaran Geografi”. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mencari model pembelajaran yang 

paling efektif digunakan pada salah satu materi pada pelajaran Geografi di SMA. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Rata-rata prestasi belajar siswa yang 

diajar dengan menggunakan bahwa model talking stick lebih tinggi dari pada rata-

rata prestasi belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model snowball 

throwing, (2) ada perbedaan gain prestasi belajar antara prestasi belajar antara 

snowball throwing dan talking stick. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran snowball throwing dan talking stick dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar PKn di kelas IV SD. Kedua model tersebut efektif untuk menciptakan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang akan 

membandingkan keefektifan penerapan model pembelajaran snowball throwing 

dan talking stick terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD. Hasil 
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belajar dalam penelitian ini hanya meliputi hasil belajar kognitif saja. Adapun 

materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah materi Globalisasi yang 

mencakup pengertian globalisasi, pengaruh globalisasi di berbagai bidang, dampak 

positif dan negatif globalisasi. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006, PKN adalah suatu mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. Pembelajaran PKn di SD hendaklah dilakukan dengan 

baik karena, sekolah dasar merupakan jenjang yang paling dasar untuk membentuk 

manusia seutuhnya. Pada pembelajaran PKn di kelas IV SD Negeri Muarareja 02, 

guru sudah menggunakan model pembelajaran tetapi model yang digunakan belum 

bervariasi dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Selain itu pembelajaran juga 

masih didominasi dengan pembelajaran yang bersifat konvensional. Jika guru tetap 

menggunakan model pembelajaran yang bersifat monoton maka akan 

menyebabkan pembelajaran kurang efektif, siswa kurang aktif dan hasil belajar 

kurang optimal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya suatu strategi dan 

pendekatan pembelajaran khusus dalam pembelajaran PKn. Salah satunya yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran snowball throwing dan talking stick. 

Kedua model pembelajaran ini termasuk model pembelajaran koopertif yang 

memiliki banyak keunggulan. Salah satunya yaitu dapat menciptakan aktivitas dan 
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hasil belajar siswa. Akan tetapi belum ada penelitian maupun teori menunjukkan 

bahwa salah satu model tersebut merupakan yang paling efektif digunakan dalam 

pembelajaran PKn SD. Dari uraian tersebut, dapat digambarkan alur pemikiran 

dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berfikir 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

hipotesis. Penjelasannya sebagai berikut: 

H01 tidak ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 = µ2 

Pretest 

Siswa  

Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 Kelas Konvensional 

Pretest 

Talking Stick Konvensional 

Posttest 
 

Pretest 

Snowball Throwing 

Posttest Posttest 

Adanya perbedaan aktivitas dan hasil belajar 

Model pembelajaran yang paling efektif 
terhadap aktivitas dan hasil belajar 
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Ha1 ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

Ha : µ1 ≠ µ2 

H02 tidak ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang 

mendapat  pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 = µ2 

Ha2 ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat  

pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

Ha : µ1 ≠ µ2 

H03 tidak ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model snowball throwing. 

H0 : µ1 = µ2 

Ha3 ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing. 

Ha : µ1 ≠ µ2 

H04 tidak ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan  siswa  yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 = µ2 
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Ha4 ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

Ha : µ1 ≠ µ2 

H05 tidak ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 = µ2 

Ha5 ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

Ha: µ1 ≠ µ2 

H06 tidak ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing. 

H0: µ1 = µ2 

Ha6 ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing. 

Ha : µ1 ≠ µ2 

H07 penerapan model pembelajaran talking stick tidak lebih efektif terhadap 

aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 

 H0 : µ1 ≤ µ2 
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Ha7 penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif terhadap aktivitas 

belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 

H08 penerapan model pembelajaran snowball throwing tidak lebih efektif 

terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 

 H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha8 penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif terhadap aktivitas 

belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 

H09 penerapan model pembelajaran talking stick  tidak lebih efektif dari 

snowball throwing terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 

 H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha9 penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif dari snowball 

throwing terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 

H010 penerapan model pembelajaran talking stick tidak lebih efektif terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

 H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha10 penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif terhadap hasil 

belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 

H011 penerapan model pembelajaran snowball throwing tidak lebih efektif 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

 H0 : µ1 ≤ µ2 
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Ha11 penerapan model pembelajaran snowball throwing lebih efektif terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 

H012 penerapan model pembelajaran talking stick tidak lebih efektif dari snowball 

throwing terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

 H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha12 penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif dari snowball 

throwing terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini akan menjelaskan tentang tempat dan waktu 

penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan 

metode analisis data. Berikut penjelasannya: 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Muarareja 02 dan SD Negeri Tegalsari 

05 Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016. Penelitian di SD Negeri Muarareja 02 dan 

Tegalsari 05 dilakukan pada bulan Januari-April 2016. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen jenis komparasi. Penelitian 

komparasi merupakan penelitian dengan mengadakan perbandingan kondisi yang 

ada di dua tempat atau lebih untuk mengetahui apakah kondisi tersebut sama, atau 

ada perbedaan, dan jika ada perbedaan, kondisi di tempat mana yang lebih baik 

(Arikunto 2013: 310). Penelitian komparasi diarahkan untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang akan diteliti antara dua atau lebih 

dari dua kelompok objek penelitian (Thoifah 2015: 159). Tujuan dari penelitian 

komparasi yaitu untuk mencari perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa antara 

kelas yang diberi perlakuan berupa model pembelajaran talking stick (X1) 
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dan kelas yang diberi perlakuan berupa model pembelajaran snowball throwing 

(X2), serta kelas kontrol yang diberi perlakuan berupa model pembelajaran 

konvensional. 

Penelitian ini menggunakan quasi experimental design dikarenakan 

keterbatasan dalam mengontrol semua variabel. Desain yang digunakan yaitu 

nonequivalent control group design dengan dua kelas eksperimen. 

 

 

 

Gambar 3.1 Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan: 

O1 : keadaan awal kelas eksperimen 1 

O2 : hasil penilaian setelah adanya perlakuan X1 

O3 : keadaan awal kelas eksperimen 2  

O4 : hasil penilaian setelah adanya perlakuan X2 

O5 : keadaan awal kelas konvensional 

O6 : hasil penilaian kelas konvensional tanpa perlakuan khusus 

X1 : model pembelajaran talking stick 

X2 : model pembelajaran snowball throwing 

(Sugiyono 2014: 73)  

Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan (X). 

Sedangkan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok konvensional. 

Kelompok O1 (kelas eksperimen 1) diberi perlakuan (X1) yaitu dengan 

O1 XI  O2 

O3 X2 O4 

O5  O6 
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menggunakan model pembelajaran talking stick. Kelompok O3  (kelas  eksperimen 

2) diberi perlakuan (X2) yaitu dengan menggunakan model pembelajaran snowball 

throwing. Kelompok O5 (kelas konvensional) tidak diberi perlakuan (X) yaitu tidak 

menggunakan model pembelajaran snowball throwing maupun talking stick. Ketiga 

kelompok tersebut diberi pretest untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

antara kelas eksperimen 1, 2, dan konvensional dalam keadaan awal. Ketiga 

kelompok bisa dijadikan sebagai subjek penelitian jika memenuhi syarat, yaitu 

apabila hasil pretest antara kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan 

(O1=O3=O5) (Sugiyono 2013: 116). Setelah memenuhi syarat, kelas eksperimen 1 

dan 2 diberikan perlakuan, kemudian diadakan posttest untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan yang diberikan. Kelas konvensional tidak diberikan perlakuan tetapi 

tetap diadakan posttest. Hasil posttest pada kelas konvensional digunakan sebagai 

pembanding dampak perlakuan yang diberikan kepada kelas eksperimen 1 dan 2. 

3.3 Popolasi dan Sampel Penelitian 

Pembahasan mengenai populasi akan menjelaskan mengenai besar populasi 

dan penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut ini 

merupakan penjelasan lebih mendalam mengenai populasi dan sampel. 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2014: 119). Menurut 

Thoifah (2015: 14), populasi merupakan seluruh karakteristik yang menjadi objek 

penelitian, dimana karakteristik tersebut berkaitan dengan seluruh kelompok orang, 
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peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sedangkan, menurut 

Arifin (2014: 215) populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa 

orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang terjadi. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diteliti yang memiliki 

karakteristik tertentu yang akan dikenai generalisasi hasil penelitiannya. Jenis 

populasi dalam penelitian ini yakni populasi terbatas karena data yang diteliti 

diketahui jumlahnya secara pasti. Populasi dalam penelitian yaitu siswa kelas IV A 

dan IV B SD Negeri Muarareja 02 serta kelas IV SD Negeri Tegalsari 05 Kota 

Tegal tahun ajaran 2015/2016. Jumlah Populasi sebanyak 98 siswa yang terdiri dari 

32 siswa kelas IV A dan 34 siswa kelas IV B SD Negeri Muarareja 02 serta 32 

siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 05 tahun ajaran 2015/2016. Populasi yang 

digunakan peneliti memperhatikan kriteria-kriteria yang merupakan hasil dari 

wawancara dengan Kepala Sekolah serta guru SD Negeri Muarareja 02 dan SD 

Negeri Tegalsari 05 Kota Tegal, yaitu sebagai berikut: 

(1) SD Negeri Muarareja 02 dan SD Negeri Tegalsari 05 Kota Tegal memiliki 

lingkungan atau iklim yang relatif sama yaitu berada di daerah pesisir pantai. 

(2) Jumlah siswa kelas IV di SD Negeri Muarareja 02 baik kelas A maupun B 

dan SD Negeri Tegalsari 05 Kota Tegal yang terpaut tidak terlalu banyak. 

(3) Kemampuan siswa ketiga kelas yang relatif sama dilihat dari rata-rata nilai 

pretest PKn materi Globalisasi.  

(4) Memiliki akreditasi yang sama dengan harapan kemampuan siswa sebanding 

dan menerapkan kurikulum sesuai standar yang berlaku. 
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(5) Guru dari kedua SD yang sama-sama berkompeten dengan kualifikasi rata-

rata S-1 serta karakteristik pembelajaran yang dilakukan guru relatif sama. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki atau bentuk mini 

dari populasi (Arifin 2014: 215). Sedangkan, dalam Sugiyono (2014: 120), sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel 

yang diteliti hendaklah representatif yaitu mewakili populasi baik dalam 

karakteristik maupun jumlahnya (Sukmadinata 2012: 252). Jika sampel tidak 

representatif, maka tidak dapat dijadikan subjek penelitian. Agar sampel yang 

diambil dapat representatif perlu dilakukan teknik pengambilan sampel yang sering 

disebut dengan istilah teknik sampling. 

Sugiyono (2014: 121) mendefinisikan, teknik sampling adalah teknik 

pengambilan sample. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh. Penggunaan teknik sampling jenuh dikarenakan desain yang 

digunakan adalah nonequivalent control group design, dimana pada desain ini 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random 

(Sugiyono 2014: 118). Penggunaan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan 

sampel di mana setiap anggota populasi dipilih menjadi sampel (Thoifah 2015: 32). 

Teknik sampling tersebut dilakukan atas dasar anggota populasi yang relatif kecil, 

kurang dari 100.  Thoifah (2015: 15-6) mengemukakan, jika jumlah populasi 

penelitian kurang dari 100, sebaiknya seluruh anggota populasi dijadikan sebagai 

sampel. Atas dasar inilah peneliti menggunakan teknik sampling jenuh untuk 

melakukan penelitian. Teknik sampling jenuh juga dapat menghasilkan generalisasi 

dengan tingkat kesalahan relatif kecil. Sejalan dengan pendapat di atas, Musfiqon 
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(2012:91) juga mendefinisikan, jika jumlah populasi kurang dari 100 orang 

sebaiknya populasi tersebut diteliti semua. Atas dasar inilah peneliti menggunakan 

teknik sampling jenuh. Hal ini dilakukan guna mendapatkan generalisasi dengan 

tingkat kesalahan yang relatif kecil. 

3.4 Variabel Penelitian 

Arikunto (2013: 161) mendefinisikan, variabel adalah objek penelitian yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono 2013: 64).  Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. Adapun penjelasannya sebagai berikut.  

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel Independen atau sering disebut variabel bebas. Priyatno (2010: 8) 

menjelaskan bahwa variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang 

memengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Sedangkan, Sugiyono 

(2013: 61) mendefinisikan bahwa variabel independen merupakan variabel yang 

memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen adalah variabel yang memengaruhi 

variable-variabel lainnya (variabel terikat). Variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu penerapan model pembelajaran talking stick, snowball throwing, dan 

konvensional. 
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3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga variabel terikat. Sugiyono (2013: 61), 

menjelaskan bahwa variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Thoifah (2015: 8), menyatakan 

bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas IV pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional digunakan untuk menyamakan persepsi antara peneliti 

dengan pembaca terhadap variabel yang akan digunakan pada penelitian untuk 

menghindari kekeliruan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel model pembelajaran snowball throwing, talking 

stick, aktivitas belajar, dan hasil belajar siswa. Definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

3.5.1 Model Pembelajaran Talking Stick 

Model pembelajaran talking Stick merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan media tongkat yang digunakan oleh guru untuk menunjuk siswa 

untuk menyampaiakan pendapat dari pertanyaan yang disampaikan oleh guru. 

Pelaksanaan model talking stick dapat dilihat dengan memperhatikan langkah-

langkah sebagai berikut: (1) guru menyampaikan materi, (2) guru menyiapkan 

tongkat yang panjangnya ± 20 cm, (3) siswa dibentuk kelompok yang 

beranggotakan 5-7 orang, (4) siswa disuruh untuk mempelajari materi yang telah 

disampaikan guru secara berkelompok, (5) setelah selesai membaca, siswa disuruh 
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menutup buku bacaan, (6) guru dan siswa bersama-sama bernyanyi. Saat lagu 

tersebut berhenti, guru memberikan tongkat kepada salah satu siswa, (7) siswa yang 

mendapat tongkat harus menjawab pertanyaan yang diberikan guru, (8) siswa yang 

tidak mendapat tongkat mencatat soal di buku tugas sekaligus menjawabnya, (9) 

bagi siswa yang tidak mendapat tongkat bisa menambahkan jawaban setelah siswa 

yang mendapat tongkat menjawab. 

3.5.2 Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Model pembelajaran snowball throwing merupakan model pembelajaran 

yang menggunakan bantuan benda yang berbentuk bola yang dilempar kemudian 

digunakan untuk menunjuk siswa agar dapat mengemukakan pendapatnya. Adapun 

langkah-langkah pembelajaran menggunakan model snowball throwing sebagai 

berikut: (1) penyampain materi pelajaran untuk memunculkan dan membangun 

pengetahuan siswa, (2) membentuk enam kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 5-7 orang, (3) ketua kelompok dipanggil guru, guna diberi 

pengarahan dalam aturan permainan, (4) setiap kelompok membuat pertanyaan di 

kertas dan melemparkan ke kelompok lain secara bergantian, (5) siswa yang 

mendapat kertas berisi pertanyaan dari kelompok lain wajib menjawabnya dan di 

bacakan dengan lantang, (6) guru memberikan kesempatan untuk kelompok lain 

menambahkan jawaban. 

3.5.3 Aktivitas Belajar 

Aktivitas  belajar  siswa  yang  dimaksud  dalam  penelitian  meliputi  

aktivitas siswa  yang  terjadi  dalam  pembelajaran  PKn  pada  materi  Globalisasi.  

Indikator  aktivitas  belajar  siswa  yang  akan  diukur  dalam pembelajaran PKn 
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meliputi kegiatan: (1) kegiatan  visual  meliputi  membaca  buku  sumber  belajar,  

membaca  LKS, melihat media pembelajaran, dan mengamati teman lain yang 

sedang bekerja atau bermain, (2) kegiatan lisan  meliputi bertanya, menjawab 

pertanyaan, berdiskusi, dan memberi tanggapan, (3) kegiatan mendengarkan 

meliputi mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan pendapat teman, 

mendengarkan presentasi, dan mendengarkan tanggapan  teman, (4) kegiatan  

menulis  meliputi  mencatat  materi,  mencatat  hasil diskusi, mencatat kesimpulan 

pembelajaran, dan mengerjakan tes, (5) kegiatan mental meliputi  merenungkan  

setiap  pertanyaan  atau  jawaban,  mengingat  materi, memecahkan  masalah,  dan  

membuat  keputusan, (6) kegiatan  emosional  meliputi motivasi  mengikuti 

pembelajaran, berani berbicara, ketenangan dalam berbicara, dan menghargai 

teman. 

3.5.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan pengetahuan pada siswa sebagai akibat dari 

pengalaman belajar yang dilakukan siswa akibat pengaruh model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru yakni model pembelajaran snowball throwing dan 

talking stick. Variabel hasil belajar siswa dalam penelitian yaitu hasil belajar 

kognitif yang diukur menggunakan instrumen berupa tes objektif. Tes ini berfungsi 

untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Tes 

tersebut mencakup ranah pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan pengaplikasian 

(C3). Hasil belajar dalam penelitian ini diukur menggunakan pretest dan posttest 

guna mendapatkan data hasil belajar berupa nilai tes. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik 

pengumpulan data meliputi studi dokumenter, tes hasil belajar, dan observasi. 

Berikut penjelasannya: 

3.6.1 Studi Dokumenter 

Studi dokumenter (documentary study) adalah suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik (Sukmadinata 2012: 221). Dokumentasi 

diperlukan dalam proses penelitian karena digunakan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian berupa buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, maupun data yang relevan 

(Riduwan 2013: 77). Dokumen digunakan untuk memperoleh data langsung sesuai 

dengan tujuan dan fokus masalah dalam penelitian.  

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa studi 

dokumenter, yaitu sebuah teknik mencari dan mengumpulkan data yang didapatkan 

langsung dari tempat penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa arsip-

arsip dan termasuk buku-buku yang relevan, foto-foto, film dokumenter, video, 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Studi dokumenter yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen 

tentang siswa kelas IV SD Negeri Muarareja 02 dan SD Negeri Tegalsari 05 Kota 

Tegal yakni berupa data nama lengkap, nomor absen, nomor induk siswa dan 

tempat tanggal lahir. Selain itu, peneliti melengkapi data penelitian dengan silabus, 
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promes, dan surat izin penelitian. Kemudian peneliti juga menggunakan foto dan 

video yang diambil ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk 

mendukung kredibilitas hasil penelitian dan membuktikan bahwa penelitian ini 

benar-benar dilaksanakan oleh peneliti. 

3.6.2 Tes Hasil Belajar 

Tes umumnya digunakan untuk mengukur hasil belajar. Tes dalam hal ini 

adalah instrumen pengumpul data berupa serangkaian pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu/kelompok (Riduwan 2012: 42). Tes  hasil  

belajar  kadang-kadang  juga disebut tes prestasi hasil belajar, mengukur hasil-hasil 

belajar yang dicapai siswa selama kurun waktu tertentu (Sukmadinata  2012: 223). 

Tes adalah suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai 

pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab 

oleh responden (Arifin 2014: 226). Jadi, tes hasil belajar merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang diperoleh melalui sebuah latihan atau pemberian 

pertanyaan dari guru yang harus dikerjakan siswa untuk memperoleh nilai.  

Tes dalam penelitian ini berfungsi untuk menguji hasil belajar PKn materi 

Organisasi Globalisasi pada setiap kelas setelah memperoleh perlakuan. Bentuk tes 

yang digunakan pada penelitian ini adalah tes objektif bentuk pilihan ganda dengan 

jumlah soal 20 dengan empat alternatif jawaban, setiap soal mempunyai poin 1 jika 

jawaban benar, dan poin 0 jika jawaban salah sehingga maksimal poin yang 

didapatkan yaitu 20 jika semua jawaban benar. 
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3.6.3 Observasi 

Observasi adalah suatu cara melakukan pengamatan secara langsung ke 

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2013: 

76). Sukmadinata (2012: 220) mendefinisikan, observasi adalah suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Selanjutnya, Creswell dalam Sugiyono (2014: 197) 

menyatakan “Observationis the process of gathering firsthand information by 

observing people and places at research site”. Observasi merupakan proses untuk 

memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada 

saat dilakukan penelitian. 

Kesimpulannya adalah observasi merupakan sebuah pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti baik orang maupun lingkungan 

yang mempengaruhi sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

observasi nonpartisipan. Menurut Sugiyono (2013: 204), dalam observasi 

partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang 

diamati, maka dalam observasi nonpartisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya 

sebagai pengamat. Observasi yang digunakan peneliti juga tergolong ke dalam jenis 

observasi langsung. Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan 

langsung diamati oleh pengamat. 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti melakukan observasi di kelas IV SD 

Negeri Muarareja 02 dan SD Negeri Tegalsari 05 Kota Tegal mengenai keadaan 

kelas, sarana belajar siswa, kegiatan pembelajaran PKn di kelas, dan kondisi siswa. 
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Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan 

model pembelajaran  snowball throwing  dan talking stick  serta aktivitas siswa 

dalam mengikuti pembelajaran PKn.  Observasi  pelaksanaan model pembelajaran 

snowball throwing  dan talking stick dilakukan  oleh  guru  kelas  eksperimen  pada  

saat  pembelajaran berlangsung. Untuk observasi aktivitas belajar siswa dilakukan 

oleh penulis di kelas eksperimen dan kelas konvensional. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Arikunto (2013: 192) menyatakan bahwa instrumen adalah suatu alat yang 

digunakan pada saat melakukan penelitian dengan menggunakan suatu metode 

tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono (2014: 148), instrumen adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur variable (fenomena alam maupun sosial) yang diamati. 

Instrumen merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variable 

yang akan diteliti. Jumlah instrumen yang digunakan dalam penelitian tergantung 

pada jumlah variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa instrumen kualitatif dan kuantitatif. 

Instrumen kualitatif berupa instrumen non tes, sedangkan instrumen kuantitatif 

berupa instrumen tes. 

3.7.1 Instrumen Kualitatif (Non-Tes) 

Instrumen   kualitatif   merupakan  instrumen  yang  tidak   berbentuk   tes. 

Instrumen kualitatif yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu instrumen observasi. Dalam instrumen observasi dibagi menjadi beberapa 

kategori, diantaranya: 
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3.7.1.1 Instrumen Observasi Variabel Model Pembelajaran Snowball Throwing 
dan Talking Stick 

Pengamatan  pelaksanaan  model  dilakukan  guna  mengukur  variabel 

pembelajaran kooperatif tipe talking stick dan snowball throwing. Pengamatan 

pelaksanaan  model dilakukan terhadap guru dan siswa. Pengamatan pelaksanaan 

model dilakukan saat pembelajaran  berlangsung  dan  dilakukan  oleh  guru  

masing-masing  kelas. Pengamatan  dilakukan  berdasarkan  kisi-kisi  lembar  

pengamatan.  Berikut penjelasannya: 

3.7.1.1.1 Lembar Observasi Pelaksanaan Model untuk Guru 

Lembar observasi berisi parnyataan yang memuat indikator terlaksananya 

model pembelajaran. Indikator pelaksanaan model pembelajaran talking stick yang 

dilakukan oleh guru terdiri dari 8 indikator penilaian. Indikator penilaian 

pelaksanaan model talking stick yang dilakukan oleh guru dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Observasi Model Talking Stick untuk Guru 

No. Indikator Observasi Model Talking Stick untuk Guru Butir 

1. Guru menyampaikan apersepsi 1 

2. Guru menjelaskan materi pelajaran 2 

3. 
Guru membentuk kelas menjadi 6 kelompok, masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-7 orang. 

3 

4. Guru memberikan arahan penggunaan talking stick. 4 

5. 
Guru menyanyikan lagu dengan baik, kemudian memberikan 

tongkat kepada salah satu siswa. 

5 

6. Guru memberikan pertanyaan dengan jelas 6 

7. 

Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain memberikan 

tambahan jawaban dan menggugah semangat semangat 

antusias siswa.. 

7 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 8 

Sumber: Huda(2014b: 224-5) 
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Indikator penilaian pelaksanaan model snowball throwing yang dilakukan 

oleh guru juga terdapat delapan kriteria.  Delapan kriteria tersebut dapat dilihat pada 

kisi-kisi instrumen sebagai berikkut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Observasi Model Snowball Throwing untuk Guru 

No. 
Indikator Guru dalam  Pelaksanaan Model Snowball 

Throwing 

Butir  

1. Guru menyampaikan apersepsi 1 

2. Guru menjelaskan materi pelajaran 2 

3. 
Guru membentuk kelas menjadi 6 kelompok, masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-7 orang. 

3 

4. 
Guru memanggil ketua kelompok dan memberi pengarahan dalam 

permainan yang akan dilakukan. 

4 

5. Guru memantau jalannya diskusi. 5 

6. 
Guru memanggil anak yang mendapat bola kertas yang berisi 

pertanyaan untuk menjawab dengan lantang. 

6 

7. 

Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain memberikan 

tambahan jawaban dan menggugah semangat semangat antusias 

siswa. 

7 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 8 

Sumber: Huda (2014: 226-7) 

Pengukuran pengamatan kedua model akan menggunkan skala Likert. 

Riduwan (2013: 87) mendefinisikan, skala Likert dapat digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau 

gejala sosial. Dalam pengisian lembar pengamatan menggunakan tanda cek (√). 

Untuk menghitung persentase pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan 

lembar pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentase = 
����� ����

���� ��������
 x 100 % 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. 0% - 24,99% : rendah 

2. 25% - 49,99% : sedang 
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3. 50% - 74,99% : tinggi 

4. 75% - 100% : sangat tinggi 

(Yonny dkk. 2010: 175-6) 

3.7.1.1.2 Lembar Observasi Pelaksanaan Model untuk siswa 

Lembar observasi berisi pernyataan yang memuat indikator terlaksananya 

model  pembelajaran.  Indikator  pelaksanaan  model  pembelajaran  talking stick  

yaitu: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Observasi Model Talking Stick untuk Siswa 

No. Indikator Siswa dalam Pelaksanaan Model Talking Stick Butir 
1. Siswa mengikuti apersepsi. A 
2. Siswa memperhatikan materi pelajaran. B 
3. Siswa mengikuti jalannya pembagian kelompok dengan tertib. C 
4. Siswa aktif berdiskusi membahas materi dengan kelompok. D 

5. 
Siswa bernyanyi dan mengikuti arahan guru dalam penggunaan 
tongkat. 

E 

6. 
Siswa yang memegang tongkat dapat menjawab pertanyaan dari 
guru dengan lantang. 

F 

7. 
Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar dan percaya 
diri. 

G 

8. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. H 
Sumber: Huda (2014: 224-5) 

Indikator pelaksanaan model pembelajaran snowball throwing bagi siswa 

juga dapat dilihat pada kisi-kisi berikut ini: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Lembar Observasi Model Snowball Throwing untuk Siswa 

No. Indikator Siswa dalam  Pelaksanaan Model Snowball Throwing Butir 
1. Siswa mengikuti apersepsi. A 
2. Siswa memperhatikan materi pelajaran. B 
3. Siswa mengikuti jalannya pembagian kelompok dengan tertib. C 
4. Siswa mengikuti arahan guru dengan benar. D 
5. Siswa aktif dan antusias dalam menyusun pertanyaan. E 
6. Siswa yang mendapat bola pertanyaan menjawab dengan lantang. F 
7. Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar dan percaya diri. G 
8. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. H 

Sumber: Huda (2014: 226-7) 
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Pengukuran pengamatan model bagi siswa akan dilakukan dengan 

menggunakan cara yang sama dengan pengukuran pengamatan model bagi guru, 

yaitu menggunakan skala Likert. Pengisisan lembar pengamatan dilakukan dengan 

memberi tanda cek (√). 

3.7.1.2 Instrumen Observasi Variabel Aktivitas Siswa 

Instrumen aktivitas siswa akan menggunakan lembar observasi dengan 

menggunakan enam indikator (Tabel 3.5).  Pengukuran aktivitas  siswa  dilakukan  

dengan menggunakan  cara  yang  sama  seperti  pengukuran pengamatan model, 

yaitu menggunakan skala Likert. Pengisian lembar pengamatan dilakukan dengan 

memberi tanda cek (√). 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Lembar Aktivitas Siswa 

Sumber : Hamalik (2015: 172-3) 

3.7.2 Instrumen Kuantitatif (Tes) 

Instrumen kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes. 

Instrumen penelitian tes berfungsi untuk memperoleh data variabel hasil belajar 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kondisi sebelum pembelajaran 

(pretest) dan sesudah pembelajaran (posttest). Bentuk dari instrumen ini adalah 

soal-soal bentuk pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal soal dengan 4 alternatif 

jawaban yang mencakup ranah C1, C2, dan C3. Komposisi aspek kognitif yang 

akan digunakan memiliki kriteria yang berbeda untuk setiap mata pelajaran. 

No. Indikator Aktivitas Siswa Butir 
1. Kegiatan visual A 
2. Kegiatan lisan B 
3. Kegiatan mendengarkan C 
4. Kegiatan menulis D 
5. Kegiatan mental  E 
6. Kegiatan emosional F 



81 

 

  

Cakupan ranah kognitif dalam pembuatan soal tes PKn untuk jenjang SD terdiri 

dari 60% aspek ingatan (C1), 25% soal pemahaman (C2), 15% soal aplikasi (C3) 

(Arikunto 2012: 217). Sebelum soal-soal tersebut digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa, terlebih dahulu soal tersebut diujicobakan kepada siswa di luar 

sampel, yaitu kepada siswa yang berlaku sebagai kelompok uji coba. Soal yang 

akan diujicobakan berjumlah 40 butir soal pilihan ganda. Sebelum pembuatan soal 

peneliti telah membuat beberapa indikator soal. Indikator soal yang akan digunakan 

untuk melakukan uji hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Soal Uji Coba Tes 

No. Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesukaran 

Butir  
Soal 

1.  Siswa dapat mendeskripsikan 
pengertian globalisasi. 

Pilgan  C1 
C1 

Mudah 
Sedang   

1 
21 

2.  Siswa dapat menunjukkan keadaan 
sebelum terjadi globalisasi. 

Pilgan C3 
C3 

Sedang  
Mudah  

2 
22 

3.  Disajikan gambar, siswa dapat 
mengidentifikasi contoh 
globalisasi.  

Pilgan C1 
C1 

Mudah  
Sedang  

3 
23 

4.  Disajikan sebuah data, siswa dapat 
menunjukkan ciri-ciri globalisasi. 

Pilgan  C3 
C3 

Sulit  
Sulit  

4 
24 

5.  Siswa dapat memberikan contoh 
globalisasi di lingkungannya. 

Pilgan  C2  
C2 

Sedang 
Sedang   

5 
25 

6.  Disajikan sebuah pernyataan, siswa 
dapat mengidentifikasi pengaruh 
globalisasi di lingkungannya. 

Pilgan C1 
C1 

Sedang  
Sedang  

6 
26 

7.  Siswa dapat menyebutkan 
globalisasi di bidang makanan.  

Pilgan C1 
C1 

Sedang  
Sedang  

7 
27 

8.  Disajikan pernyataan, siswa dapat 
menunjukkan globalisasi di bidang 
pakaian. 

Pilgan C1 
C1 

Sedang 
Sedang   

8 
9 

9.  Siswa dapat menyebutkan 
globalisasi di bidang komunikasi. 

Pilgan C1 
C1 

Mudah  
Sulit  

10 
28 

10.  Siswa dapat menyebutkan 
globalisasi di bidang perilaku. 

Pilgan  
 

C1 
C1 

Sedang  
Sedang  

11 
36 
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No. Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesukaran 

Butir  
Soal 

11.  Siswa dapat menyebutkan media 
massa modern dan terdahulu. 

Pilgan  C1  
C1 

Sulit  
Sedang 

12 
29 

12.  Siswa dapat menunjukkan dampak 
positif globalisasi di 
lingkungannya.  

Pilgan  C3 
C3 

Sedang  
Mudah  

14 
30 

13.  Siswa dapat mengidentifikasi 
dampak negatif globalisasi. 

Pilgan  C1 
C1 

sedang 
Mudah  

38 
39 

14.  Siswa dapat menyebutkan contoh 
dampak negatif globalisasi di 
bidang makanan.  

Pilgan C2 
C2 

Sulit  
Sedang  

15 
16 

15.  Siswa dapat menyebutkan contoh 
dampak negatif globalisasi di 
bidang transportasi. 

Pilgan C1 
C1 

Sedang 
Mudah   

13 
40 

16.  Siswa dapat memperkirakan contoh 
dampak negatif globalisasi dalam 
bidang permainan 

Pilgan 
 

C2 
C2 

Sedang  
Sulit  

31 
32 

17.  Disajikan beberapa pernyataan, 
siswa dapat memperkirakan 
dampak negatif globalisasi. 

Pilgan C2  
C2 

Sulit 
Sulit  

17 
33 

18.  Siswa dapat memperkirakan cara 
menghindari dampak globalisasi. 

Pilgan C2 
C2 

Sedang 
Sulit   

18 
34 

19.  Disajikan sebuah gambar, siswa 
dapat menunjukkan dampak 
globalisasi di berbagai bidang. 

Pilgan C3 
C3 

Mudah 
Mudah  

19 
35 

20.  Siswa dapat mengidentifikasi 
manfaat globalisasi di lingkungan 
sekitar. 

Pilgan C1 
C1 

Mudah  
Sulit  

20 
37 

Sumber: Mulyana dan Asmawi (2007: 2.5-6), Poerwanti, dkk. (2009: 1.27), 
Wahyuningsih (2014:4), dan Arikunto (2012:217) 

Indikator soal di atas nantinya akan digunakan untuk membuat soal uji coba. 

Soal-soal uji coba nantinya akan dipilih  20 item yang memenuhi kriteria soal yang 

baik. Guna mendapatkan soal yang baik maka akan dilakukan uji coba instrumen. 

Uji coba instrumen  akan dilakukan di SD yang berbeda tetapi pada kelas yang sama 

yaitu di kelas IV SD Negeri Tegalsari 04. Uji coba instrumen berguna untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal. Jika soal 

telah memenuhi pengujian tersebut, maka soal tersebut sudah dapat digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 
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3.8 Pengujian Instrumen 

Instrumen yang baik hendaklah memiliki standar yang telah ditentukan. 

Guna  mengetahui  sebuah  instrumen   itu   baik   atau  tidak  perlu  dilakukan  uji  

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya beda soal. Berikut ini penjelasannya: 

3.8.1 Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu derajat ketepatan instrument (alat ukur) 

maksudnya apakah instrumen tersebut tepat untuk mengukur (Arifin, 2014: 245). 

Arikunto (2013: 211), menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen. Tujuan dilakukan 

uji validitas adalah untuk menguji seberapa besar tingkat ketepatan sebuah 

83nstrument yang akan digunakan dalam penelitian.  

Peneliti melakukan uji validitas data sebelum dan sesudah hasil uji coba 

soal, untuk menganalisis validitas logis dan empiris pada soal yang akan digunakan. 

Uji pemikiran digunakan untuk menguji validitas logis, sedangkan uji pengalaman 

digunakan untuk menguji validitas empiris. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan 

secara lengkap di bawah ini. 

3.8.1.1 Validitas Logis 

Validitas logis dapat dilakukan dengan usaha hati-hati melalui cara-cara 

yang benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang 

dikehendaki (Arikunto, 2013: 212). Pengujian validitas logis akan dilakukan 

dengan cara menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kriteria kisi-kisi soal yang 

telah dibuat berdasarkan silabus. Pengujian validitas logis dapat dilakukan oleh 

orang yang ahli dalam mata pelajaran yang bersangkutan ataupun orang yang ahli 

dalam pembuatan soal. Pengujian validitas logis akan dilakukan oleh  Drs. Utoyo 
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M.Pd. sebagai dosen pembimbing pertama dan Sri Wahyuningsih S.Pd.SD sebagai 

guru kelas IVB SD Negeri Muarareja 02. 

3.8.1.2 Validitas Empiris 

Validitas empiris merupakan validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun 

instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, namun harus 

dibuktikan melalui pengalaman (Arikunto 2013: 212). Instrumen penelitian 

dikatakan valid,  jika telah teruji dari pengalaman, yaitu dengan sebuah uji coba. 

Untuk mengetahui validitas instrumen soal yang digunakan dalam penelitian ini, 

peneliti akan melakukan uji coba soal pada siswa kelas  IV SD Negeri Tegalsari 04 

Kota Tegal. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data hasil uji coba dan 

menganalisisnya dengan mengorelasikan antar skor item soal menggunakan rumus 

Cronbachs Alpha. Menurut  Priyatno (2010: 95-97)  uji  validitas  dan  uji 

reliabilitas  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  menggunakan analisis 

Conbarchs Alpha pada program Statistical Product and Serice Solution  (SPSS), 

tetapi terdapat perbedaan pada pengambilan keputusan. Cara  menghitung validitas 

pada program SPSS 21 menggunakan menu analyze–scale-Reability Analysis klik 

Statistics-pada  Descriptives for pilih Scale if  item  deleted–klik Continue- klik  

OK. Ketentuan pengambilan keputusan hasil  perhitungan  uji  validitas dikatakan 

valid apabila nilai  rhitung  pada kolom Corrected Item Total Correlation  > nilai rtabel. 

Jika, nilai  Corrected Item Total Correlation  < nilai rtabel maka soal tidak valid.  

Guna membandingkan rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom (df)=n-2 

(Ghozali 2011:53). 
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Berdasarkan hasil perhitungan validitas soal uji coba dengan bantuan SPSS 

21, diperoleh soal yang valid sebanyak 25 butir soal, tetapi yang digunakan untuk 

menguji hasil belajar siswa sebanyak 20 soal setiap indikatornya. Soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor soal 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 

26, 29, 32, 33, 35, 37, 38, dan 40.  Rekalpitulasi hasil belajar siswa dapat dilihat 

pada lampiran nomor 37.  

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan derajad konsistensi instrument yang bersangkutan 

(Arifin 2014: 248).  Sukmadinata (2012: 229), mendefinisikan reliabilitas adalah 

tingkat ketepatan atau keajegan suatu hasil pengukuran. Suatu instrumen memiliki 

reliabilitas yang baik, jika instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk 

mengukur aspek tertentu dan hasilnya instrumen sama. Pengujian reliabilitas akan 

dilakukan terhadap soal yang dinyatakan valid. Pengujian akan dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 21 dengan metode crobanch’s alpha. Berdasarkan 

Trihendradi (2013: 277-9) langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas dalam 

SPSS 21 akan menggunakan menu analyze–scale–reliability analysis–klik 

Statistics–pada  Descriptives for pilih Scale  if  item  deleted–klik  Continue–klik  

OK. Hasil  perhitungan  uji  reliabilitas dapat  dilihat  pada  output  Reability  

Statistic  pada  kolom  “Cronbach  Alpha”. Pengambilan  keputusan  uji  reliabilitas  

dikatakan andal atau instrumen bila memiliki nilai Alpha Cronbach > 0,7 (Nunnally 

(1994) dalam Ghozali 2011:48). Adapun perhitungan reliabilitas instrumen hasil 

belajar dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 3.7 Output Uji Reliabilitas Soal Uji Coba  

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.851 40 
Sumber data: Lampiran  

Tabel 3.7 menunjukkan nilai crobanch’s alpha lebih besar dari 0,7 (0,841 > 

0,7). Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen hasil belajar siswa reliabel. Menurut 

Sekaran dalam Priyatno (2010: 98), jika penghitungan reliabilitas menghasilkan 

nilai di atas 0,8 maka tergolong baik.  

3.8.3 Uji Taraf Kesukaran 

Sudjana (2013: 135), menyatakan bahwa persoalan yang penting dalam 

melakukan analisis tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria 

soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Kriteria soal yang baik adalah soal 

yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Untuk mengukur tingkat kesulitan 

soal dapat dilakukan dengan menghitung indeks tingkat kesulitan. Indeks tingkat 

kesulitan soal dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

I =
�

�
        

Keterangan: 

I = indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar 

N = banyaknya siswa yang memberikan  jawaban pada soal 

(Sudjana 2013: 137) 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah sebagai berikut:  
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(1) 0,00 sampai 0,30 merupakan kategori soal sukar 

(2) 0,31 sampai 0,70 merupakan kategori soal sedang 

(3) 0,71 sampai 1,00 merupakan kategori soal mudah 

(Sudjana 2013:137). 

Perhitungan dilakukan denganbantuan Microsoft Excel 2013. Perhitungan 

menghasilkan 12 soal dengan kategori mudah, 17 soal dengan kategori sedang, dan 

9 soal dengan kategori sukar. Rekapitulasi tingkat kesukaran dapat dilihat pada 

lampiran nomor 39. 

3.8.4 Uji Daya Beda Soal 

Arikunto (2012: 226), menyatakan bahwa daya pembeda soal merupakan 

kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan 

tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah. Besarnya daya beda 

disimbolkan dengan huruf “D”. untuk menentukan D, dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

   benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
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PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto 2012: 228-9) 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut:  

(1) D = 0,00 – 0,20 berarti jelek (poor)   

(2) D = 0,21 – 0,40 berarti cukup (satisfactory)  

(3) D = 0,41– 0,70  berarti baik (good)  

(4) D = 0,71 – 1,00 berarti baik sekali (excellent)  

(Arikunto 2012: 232) 

Perhitungan yang dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel 2013. 

Perhitungan menghasilkan 7 soal kategori baik, 20 soal kategori cukup, 10 soal 

kategori jelek, dan 3 soal tidak memiliki kategori karena bernilai negatif. 

Rekapitulasi analisis daya pembeda soal dapat dilihat pada lampiran nomor 40.  

3.9 Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu cara yang diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal 

(Sugiyono 2013: 333). Pada penelitian kuantitatif analisis data meliputi analisis 

statistik deskriptif dan analisis inferensial. Menurut Trihendradi (2013: 69), 

mendefinisikan bahwa analisis deskriptif pada dasarnya memaparkan secara 

numerik ukuran tendensi sentral, dispersi, dan distribusi suatu data. Dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai data aktivitas dan hasil belajar siswa. Adapun penjelasan metode analisis 

yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
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3.9.1 Analisis Tahap Awal 

Analisis tahap awal dilakukan apabila peneliti menggunakan analisis 

parametrik, sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsinya seperti 

uji normalitas dan uji homogenitas (Riduwan 2015: 119). Uji prasyarat analisis 

berguna untuk menggambarkan kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan. Analisis pretest dapat dilakukan menggunakan bantuan SPSS 21. Jika 

analisis menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan terhadap hasil pretest, maka 

dapat dikatakan populasi memiliki kemampuan awal yang relatif sama. Sehingga 

penelitian terhadap populasi dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika hasil analisis pretest 

menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka penelitian terhadap populasi 

tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan kemampuan awal yang berbeda secara 

signifikan. Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normaitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Berikut penjelasannya. 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data setiap variabel yang 

dianalisis berdistribusi normal. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa statistik 

parametris bekerja berdasarkan asumsi setiap variabel yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas yang akan dilakukan 

dengan menggunakan program software SPSS versi 21. Menu yang digunakan 

untuk mengetahui normalitas data adalah Analyze–Descriptive Statistics–Explore 

(Priyatno 2010:72-73). Untuk mengetahui normal atau tidaknya data tersebut, kita 

dapat menggunakan uji Lilliefors dengan melihat nilai signifikansi pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansinya ≥ 0,05, maka dapat dikatakan data 
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tersebut berdistribusi normal atau jika signifikansi < 0,05, maka data tidak 

berdistribusi normal (Besral 2010: 29). 

3.9.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan setelah dilakukan uji normalitas. Uji 

homogenitas dilakukan untuk menguji kemampuan awal siswa, apakah sama 

ataukah berbeda. Uji homogenitas dilakukan dengan membandingkan antara kelas 

kontrol dengan kelas eksperimen. Jika data berdistribusi normal, data tersebut 

selanjutnya diuji homogenitasnya. Jika data berdistribusi tidak normal, maka tidak 

perlu dilakukan uji homogenitas. Pada dasarnya uji homogenitas dilakukan untuk 

menyelidiki terpenuhi tidaknya sifat homogen pada varians antar kelompok. 

Pengujian homogenitas dapat dilakukan menggunakan bantuan SPSS 21 uji 

One-Way-ANOVA melalui menu Analyze–Compare Means–One-Way-ANOVA 

dengan melihat nilai signifikansi pada output Test of Homogenity Variance 

(Priyatno 2010:76-80). Pengambilan keputusan uji homogenitas diambil pada taraf 

signifikan 5%. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa data memiliki varian yang sama atau homogen. 

Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan dapat 

dinyatakan bahwa data memiliki varian berbeda atau tidak homogen (Trihendradi 

2013: 126). 

3.9.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata berguna untuk menguji kesetaraan kelas eksperimen 

dan kontrol yang akan digunakan untuk penelitian. Uji kesamaan rata-rata akan 

dilakukan sebelum kelas eksperimen dan konvensional diberi perlakuan. Data yang 

digunakan dalam pengujian kesamaan rata-rata yaitu nilai pretest siswa pada ketiga 
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kelas baik kelas eksperimen maupun kontrol. Uji kesamaan rata-rata data nilai 

pretest digunakan untuk membandingkan kesamaan rata-rata kelas eksperimen dan 

konvensional serta membuktikan bahwa ketiga kelas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini tidak mempunyai perbedaan kondisi awal. 

Uji kesamaan rata-rata hasil pretest dilakukan menggunakan bantuan SPSS 

21 dengan uji One-Way-ANOVA yang menunjukkan adanya kesamaan hasil pretest 

antara ketiga kelas yang dibandingkan. Analisis tersebut memiliki asumsi bahwa 

kelompok yang dianalisis memenuhi uji normalitas. Langkah penghitungan yaitu 

melalui menu Analyze – Compare Means – One-Way-ANOVA. Pengambilan 

keputusan diambil pada taraf signifikan 5% dengan melihat nilai signifikansi dalam 

kolom ANOVA. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. 

Sehingga dapat diartikan ketiga kelompok memiliki persamaan rata-rata. 

Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan dapat 

diartikan ketiga kelompok memiliki perbedaan (Trihendradi 2013: 125-6). 

3.9.2 Analisis Tahap Akhir 

Analisis data setelah eksperimen yaitu untuk menguji hasil belajar PKn 

materi Organisasi Pemerintahan Pusat dari ketiga kelompok setelah masing-masing 

memperoleh perlakuan. Setelah data dinyatakan berdistribusi normal dan homogen, 

selanjutnya dilakukan analisis tahap akhir.  Analisis tahap akhir terdiri dari analisis 

statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Berikut penjelasannya: 

3.9.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif meliputi analisis variabel model pembelajaran 

snowball throwing dan talking stick serta analisis variable aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Penjelasannya sebagai berikut: 
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3.9.2.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Data Variabel Model Pembelajaran Snowball 
Throwing dan Talking Stick 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

snowball throwing dan talking stick dilakukan oleh guru kelas IV SD Negeri 

Muarareja 02 Kota Tegal pada saat pembelajaran berlangsung. Pengamatan 

dilakukan terhadap guru guna memastikan apakah pembelajaran dilakukan 

berdasarkan prosedur yang telah ditentukan atau tidak. Penilaian terhadap 

pelaksanaan model pembelajaran disajikan dalam bentuk skor untuk kemudian 

diterjemahkan. Penilaian dilakukan dengan mengisi lembar pengamatan yang telah 

disediakan menggunakan skala Likert. Setiap model pembelajaran terdapat 8 aspek 

yang diamati dengan rentang nilai 1-4 untuk setiap aspek. Sehingga skor maksimal 

yang diperoleh yaitu 32. Guru yang mengamati dapat mengisi lembar pengamatan 

dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom rentang nilai yang disediakan. 

Setelah itu guru barulah menjumlahkan skor yang di dapat, kemudian dihitung 

persentasenya. Selanjutnya berdasarkan nilai persentase tersebut barulah 

diterjemahkan dengan kalimat. 

3.9.2.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Data Variabel Aktivitas dan Hasil Belajar 

Analisis deskriptif data variable aktivitas dan hasil belajar siswa terdiri dari 

tendensi sentral dan dipersi. Tendensi sentral akan digunakan untuk mengukur 

pemusatan data seperti rata-rata (mean), nilai tengah (median), dan nilai yang paling 

sering muncul (modus). Sedangkan disperse, akan digunakan untuk mengukur 

penyebaran suatu data seperti rentang (range), kuartil (quartile), persentil 

(percentiles), jumlah dan interval kelompok, varians (variance), standar deviasi. 
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Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 21 melalui menu 

Analyze–Descriptive Statistics–Frequencies, beri tanda cek pada menu Statistic 

sesuai data deskriptif yang diperlukan. Pada analisis deskriptif, penyajian data 

menggunakan tabel, pictogram, mean, median, modus, persentase, dan sebagainya 

(Sugiyono 2013:200). 

3.9.2.2 Analisis Statistik Inferensial 

Pada analisis statistik inferensial ini, variabel yang akan di analisis adalah 

variable Y yang meliputi aktivitas belajar (Y1) dan hasil belajar (Y2). Aktivitas 

siswa dinilai berdasarkan instrumen pengamatan aktivitas belajar yang berpedoman 

pada lembar deskriptor pedoman pengamatan aktivitas. Pemberian nilai dilakukan 

dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang telah disediakan. Dalam setiap 

model pembelajaran terdapat 8 aspek yang diamati dengan rentang nilai 1-4 untuk 

setiap aspek. Sehingga skor maksimal yang diperoleh yaitu 32. Perolehan skor 

setiap siswa di pertemuan pertama dan kedua akan dijumlahkan dan dihitung rata-

ratanya. Sedangkan hasil belajar adalah skor yang diperoleh siswa dalam posttest 

dan menggambarkan tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Analisis aktivitas dan hasil belajar akan dihitung menggunakan SPSS 21 uji statistik 

multivariete anliysis of variance (Manova). Peneliti menggunakan uji statistic 

Manova dikarenakan dalam penelitian terdiri dari 3 variabel independen (model 

snowball throwing, model talking stick, dan model konvensional) dan 2 variabel 

dependen (aktivitas dan hasil belajar siswa). Uji statistik Manova memiliki asumsi 

data berdistribusi normal dan homogen. Oleh sebab itu akan dilakukan uji 

normalitas dan homogenitas data. Berikut penjelasannya: 
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3.9.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji homogenitas akan dilakukan menggunakan SPSS 21. Pengujian 

dilakukan melalui menu Analyze→General Linear Model→Multivariate dengan 

melihat nilai signifikansi pada output Box's Test of Equality of Covariance 

Matricesa dan Levene's Test of Equality of Error Variancesa. Taraf kesalahan 

menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka 

data sudah normal dan dapat dilanjutkan pada uji selanjutnya.  

3.9.2.2.2  Uji Homogenitas 

Pengambilan keputusan uji homogenitas diambil pada taraf signifikansi 5%. 

Jika nilai signifikansi pada output Box’s Test of Equality of Covariance Matricesa 

lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa matrik varian 

dari variable dependen tidak berbeda. Tetapi, jika nilai signifikansinya kurang dari 

0,05, maka H0 ditolak dan dapat dinyatakan bahwa matrik varian dari variabel 

dependen berbeda dan dapat menyebabkan kecurigaan model. Oleh sebab itu perlu 

dicek lebih lanjut dalam  output  Levene's Test of Equality of Error Variances.  Jika  

nilai signifikansinya  lebih  dari  0.05,  maka  Ho  diterima.  Sehingga  dapat  

dinyatakan bahwa  setiap  variabel  dependen  memiliki  varian  yang  sama  untuk  

semua  kelas. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0.05, maka Ho 

ditolak  dan dapat dinyatakan bahwa setiap variabel dependen memiliki varian yang 

berbeda untuk semua kelas (Trihendradi 2013: 163-8). 

3.9.2.2.3  Uji Perbedaan 

Uji hipotesis variabel aktivitas dan hasil belajar siswa dari ketiga kelas 

menggunakan uji statistik Manova. Uji statistik dapat dilakukan dengan bantuan 

SPSS 21 melalui menu Analyze→General Linear Model→Multivariate dengan uji 
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lanjut Post Hoc Test. Uji lanjut Post Hoc Test berfungsi untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan rata-rata aktivitas dan hasil belajar siswa antar kelas. Uji lanjut 

Post Hoc Test dalam penelitian ini menggunakan uji Least Significance Different 

(LSD).Pengambilan keputusan uji hipotesis diambil pada taraf signifikan 5%. Jika 

nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sehingga dapat diartikan 

antara kelompok yang satu dengan yang lain tidak memiliki perbedaan rata-rata 

aktivitas dan atau hasil belajar. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 

0,05 maka Ho ditolak dan dapat diartikan antara kelompok yang satu dengan yang 

lain memiliki perbedaan rata-rata hasil belajar (Trihendradi 2013: 168). 

3.9.2.2.4 Uji Keefektifan 

Analisis keefektifan model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar 

siswa dilakukan dengan membandingkan rata-rata skor aktivitas dan hasil belajar 

antar kelas. Setiap kelas eksperimen terlebih dahulu dibandingkan dengan kelas 

kontrol guna menguji apakah kedua model pembelajaran kooperatif efektif terhadap 

hasil belajar siswa. Jika kedua model pembelajaran kooperatif terbukti efektif, 

maka dilanjutkan dengan membandingkan tingkat keefektifan antar model 

pembelajaran kooperatif. Analisis keefektifan dilakukan menggunakan uji t-test. 

Perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21 dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: analyze-pilih Compare Means – kemudian pilih 

One Sample T-Test – masukkan data pada kotak Test Variables dan kemudian pada 

Test Value masukkan angka rata-rata kelas pembanding – pilih Continues – klik OK 

(Priyatno 2010:30). 

Kriteria pengambilan keputusan uji keefektifan yaitu dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel. Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel maka H0 diterima maka 

Ha ditolak. Jika -thitung < - ttabel atau thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.   
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Apabila thitung lebih besar daripada ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima 

dan H0 ditolak dan dapat diartikan bahwa kelompok pertama lebih baik dari 

kelompok kedua. Sedangkan, jika thitung lebih kecil atau sama dengan ttabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima dan dapat diartikan bahwa 

kelompok pertama tidak lebih baik dari kelompok kedua. 

Pengujian keefektifan model pembelajaran kooperatif talking stick dan 

snowball throwing terhadap hasil belajar PKn materi Globalisasi juga dapat 

dilakukan secara empiris. Perhitungan secara empiris dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

O1  : rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 1 

O2  : rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 1 

O3 : rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 2 

O4  : rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 2 

O5  : rata-rata nilai hasil tes awal kelas konvensional 

O6 : rata-rata nilai hasil tes akhir kelas konvensional 

Apabila hasil akhirnya ≥0, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif talking stick dan snowball throwing, efektif terhadap hasil 

belajar PKn materi Globalisasi, karena hasil tes kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas konvensional. Namun sebaliknya, apabila hasil akhirnya ≤0, maka 

model pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal tidak efektif 

terhadap hasil belajar PKn materi Pengaruh Globalisasi, karena hasil tes kelas 

eksperimen lebih rendah daripada kelas konvensional. 

(O2 - O1) – (O4 - O3) 

(O2 - O1) – (O6 – O5) 

(O4 – O3) – (O6 – O5) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

di SD Negeri Muarareja 02 dan Tegalsari 05. Variabel yang diteliti dalam penelitian 

ini yaitu model pembelajaran talking stick, snowball throwing, aktivitas belajar, dan 

hasil belajar PKn materi globalisasi di kelas IV. Data yang diperoleh digunakan 

untuk mengetahui perbedaan aktivitas dan hasil belajar antara yang menggunakan 

model pembelajaran talking stick , snowball throwing, dan konvensional. 

4.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Gambaran 

suatu objek penelitian diperlukan peneliti dalam usaha memahami kondisi objek 

penelitian beserta responden. Berikut penjelasan mengenai gambaran umum objek 

dan kondisi responden penelitian. 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Muarareja 02 dan Tegalsari 05 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. SD Negeri Muarareja 02 terletak di Jalan 

Brawijaya Gang Muara 9 No. 62C Tegal, sedangkan SD Negeri Tegalsari 05 

terletak di Jalan Tawes No. 01 Tegalsari. Penulis memilih SD Negeri Muarareja 02 

dan dan Tegalsari 05 dikarenakan kedua SD memiliki kemampuan akademik, 

kemampuan sosial, dan karakteristik siswa yang relatif sama. Selain itu, kurikulum, 

kompetensi guru, karakteristik pembelajaran yang diterapkan juga tidak jauh 

berbeda. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 
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setiap guru kelas IV. SD Negeri Muarareja 02 memiliki kelas paralel, sedangkan 

SD Negeri Tegalsari 05 hanya memiliki satu kelas pada setiap tingkatan kelas. 

Populasi dalam penelitian ini meliputi siswa kelas IVA SD Negeri 

Muarareja 02 yang berjumlah 32 siswa, kelas IVB SD Negeri Muarareja 02 yang 

berjumlah 34 siswa, dan siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 05 yang berjumlah 32 

siswa. Penulis memilih kelas IVA SD Negeri Muarareja 02 sebagai kelas 

eksperimen 2, Kelas IVB SD Negeri Muarareja 02 sebagai kelas eksperimen 1, dan 

kelas IV SD Negeri Tegalsari 05 sebagai kelas kontrol atau disebut konvensional. 

Pemilihan kelas dilakukan secara acak. Kelas eksperimen 1 diberi perlakuan berupa 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe talking stick, kelas 

eksperimen 2 diberi perlakuan berupa model pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing¸dan kelas kontrol tidak diberi perlakuan yaitu menggunakan 

pembelajaran secara konvensional. Penggunaan kelas konvensional dimaksudkan 

sebagai pembanding apakah penerapam model pembelajaran snowball throwing 

dan talking stick efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD. 

4.1.2 Kondisi Responden 

Responden dalam penelitian ini terdiri tiga kelompok yaitu kelas IV SD 

Negeri Tegalsari 05 sebagai kelompok konvensional, kelas IVA dan IVB SD 

Negeri Muarareja 02 sebagai kelas eksperimen 2 dan 1. Jumlah responden di kelas 

eksperimen 1 terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan, sedangkan 

kelompok eksperimen 2 terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan,dan 

di kelas konvensional terdiri dari 14 siswa  laki-laki  dan  18 siswa perempuan. 

Selengkapnya mengenai data kondisi responden dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Umur 

Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 Kelas Kontrol 

Umur 

(Tahun) 

Jenis Kelamin 
Umur 

(Tahun) 

Jenis Kelamin 
Umur 

(Tahun) 

Jenis Kelamin 

Laki-

laki 
Perempun 

Laki-

laki 
Perempun 

Laki

-laki 
Perempuan 

10 3 12 10 5 11 10 4 11 

11 9 8 11 6 6 11 6 9 

12 2 0 12 2 0 12 2 0 

13 0 0 13 2 0 13 0 0 

Jumlah 14 20 Jumlah 15 17 Jumlah 12 20 

Sumber data: Lampiran 1-3 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah siswa yang 

berumur 10-13 tahun. Menurut teori Piaget (1988) dalam Rifai dan Anni (2012: 34), 

anak yang berusia 10-11 tahun termasuk dalam tahap operasional konkret. 

Diharapkan karena berada dalam tahap perkembangan kognitif yang sama, 

penerapan pembelajaran dengan menggunakan model snowball throwing dan 

talking stick akan efektif. 

4.2 Analisis Deskriptif Data Hasil Penelitian 

Deskripsi data hasil penelitian disajikan untuk memberikan gambaran 

secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Data yang 

disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan teknik statistik deskriptif. 

Analisis deskriptif data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, total skor, skor 

rata-rata, skor maksimum, skor minimum, rentang varians, dan standar deviasi yang 

disertai histogram.  

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian ini terdiri dari tiga 

variabel bebas dan dua variabel terikat, yaitu variabel model pembelajaran talking 
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stick, snowball throwing, dan konvensional, aktivitas belajar siswa, dan hasil  

belajar siswa. Deskripsi dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

4.2.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Model Pembelajaran Talking Stick 

Kelas ekperimen 1 mendapat perlakuan menggunakan model pembelajaran 

talking stick. Guna mengetahui apakah model pembelajaran talking stick sudah 

berjalan sesuai yang diharapkan, maka dilakukan pengamatan dan penilaian 

keterlaksanaan model sesuai dengan indikator yang telah dibuat. Pengamatan dan 

penilaian pelaksanaan model pembelajaran talking stick dilakukan terhadap guru 

dan siswa. Hasil penilaian pengamatan model pembelajaran talking stick terhadap 

guru disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Nilai Observasi Model Pembelajaran Talking Stick untuk Guru 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati Skor 

(%) 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 4 3 4 4 4 3 3 87,5 Sangat Tinggi 

2 3 3 4 4 4 4 3 3 87,5 Sangat Tinggi 

Rata-rata 3 3.5 3.5 4 4 4 3 3 87,5 Sangat Tinggi 

Sumber data: Lampiran 29 

Tabel 4.2 tersebut menunjukkan skor hasil pengamatan pelaksanaan model 

pembelajaran talking stick terhadap guru pada pertemuan pertama sebesar 87,5% 

dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan pada pertemuan kedua skor hasil 

pengamatan sebesar 87,5% dengan kategori sangat tinggi pula. Berdasarkan hasil 

kedua pengamatan tersebut memiliki rata-rata 87,5% dengan kategori sangat tinggi. 

Selain pengamatan terhadap guru, adapula pengamatan terhadap siswa yang 

disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini.  
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Tabel 4.3 Nilai Observasi Model Pembelajaran Talking Stick untuk Siswa 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati Skor 

(%) 
Kriteria 

A B C D E F G H 

1 3 4 4 3 4 3 3 3 84,38 sangat tinggi 

2 3 4 4 4 4 3 4 4 93,75 sangat tinggi 

rata-rata 3 4 4 3.5 4 3 3.5 3.5 89,07 sangat tinggi 

Sumber data: Lampiran 31 

Tabel 4.3 tersebut menunjukkan skor hasil pengamatan pelaksanaan model 

pembelajaran talking stick terhadap siswa pada pertemuan pertama sebesar 84,38% 

dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan pada pertemuan kedua skor hasil 

pengamatan sebesar 93,75% dengan kategori sangat tinggi. Rata-rata dari kedua 

pertemuan tersebut adalah sebesar 89,07%. Berdasarkan hasil penilaian 

pengamatan terhadap guru dan siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran 

talking stick menunjukkan persentase yang tergolong sangat tinggi. Kesimpulannya 

adalah pembelajaran dengan menggunakan model talking stick dapat berjalan 

dengan baik. 

4.2.2 Analisis Deskriptif Data Variabel Model Pembelajaran Snowball 
Throwing 

Kelas eksperimen 2 mendapat perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran snowball throwing. Guna mengetahui keterlaksanaan model, peneliti 

meminta guru kelas untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap peneliti 

(guru) dan siswa. Hasil pengamatan tersebut dilakukan guna mengetahui 

keterlaksanaan model oleh guru. Hasil penilaian pengamatan model pembelajaran 

snowball throwing terhadap guru disajikan dalam Tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.4 Nilai Observasi Model Pembelajaran Snowball Throwing untuk Guru 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati Skor 

(%) 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 3 3 4 4 4 3 4 90,63 Sangat Tinggi 

2 4 4 4 4 4 4 3 4 93,75 Sangat Tinggi 

Rata-rata 4 3.5 3.5 4 4 4 3 4 92,19 Sangat Tinggi 

Sumber data: Lampiran 28 

Tabel 4.4 menunjukkan skor hasil pengamatan pelaksanaan model 

pembelajaran snowball throwing terhadap  guru pada pertemuan pertama sebesar 

90,63% dengan kategori sangat baik. Sedangkan pada pertemuan kedua skor hasil 

pengamatan sebesar 93,75% dengan kategori sangat tinggi. Berdasarkan 

pengamatan tersebut diperoleh skor rata-rata sebesar 92,19% dengan kategori 

sangat tinggi. Adapun hasil penilaian pengamatan model pembelajaran snowball 

throwing untuk siswa disajikan dalam Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Nilai Observasi Model Pembelajaran Snowball Throwing untuk Siswa 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati 

Skor (%) Kriteria 
A B C D E F G H 

1 3 3 2 4 3 4 2 3 75,00 Sangat Tinggi 

2 4 3 3 4 3 4 3 3 84,38 Sangat Tinggi 

Rata-rata 3,5 3 2,5 4 3 4 2.5 3 79,68 Sangat Tinggi 

Sumber data: Lampiran 30 

Tabel 4.5 tersebut menunjukkan skor hasil pengamatan pelaksanaan model 

pembelajaran snowball throwing terhadap siswa pada pertemuan pertama sebesar 

75% dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan pada pertemuan kedua skor hasil 

pengamatansebesar 84,38% dengan kategori sangat tinggi. Dari hasil pengamatan 

dalam dua kali pertemuan menghasilkan skor rata-rata sebesar 79,68% dengan 

kategori sangat tinggi. 
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Berdasarkan hasil penilaian pengamatan guru dan siswa dalam pelaksanaan 

model pembelajaran snowball throwing, menunjukkan persentase yang tergolong 

sangat tinggi. Kesimpulannya adalah pembelajaran dengan menggunakan model 

snowball throwing telah terlaksana dengan baik. 

4.2.3 Hasil Pretest PKn Kelas Eksperimen dan Konvensional (Data Awal) 

Pretest dilaksanakan sebelum responden memperoleh pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan berupa soal tes pilihan ganda yang berjumlah 20 butir. 

Nilai pretest digunakan untuk mengetahui keadaan awal ketiga kelas apakah 

memiliki kemapuan awal yang sama terhadap materi yang akan diajarkan. 

Perhitungan dan analisis dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel 

2013 dan SPSS 21. Deskripsi data nilai pretest PKn disajikan dalam Tabel 4.6 

sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Pretest PKn 

No. Kriteria Data 
 Kelas 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 Konvensional 

1. Jumlah siswa 34 32 32 

2. Skor rata-rata 46,18 45,63 44,84 

3. Median 45,00 42,50 45,00 

4. Skor minimal 30 30 15 

5. Skor maksimal 75 85 70 

6. Rentang 45 55 55 

7. Varians 163,73 209,274 144,33 

8. Standart 
Deviasi 

12, 80 14,466 12,02 

Sumber data: Lampiran 49-51 

Hasil pengolahan data nilai pretest PKn Tabel 4.6 tersebut dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS versi 21. Di kelas eksperimen 1 dengan 

jumlah siswa sebanyak 34 orang, memperoleh skor rata-rata 46,18; median data 

sebesar 45,00; skor minimal 30; skor maksimal 75; rentang data sebesar 45, varians 

data sebesar 163,73; dan standar devisiasi data sebesar 12,80. Hasil pengolahan data 
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tersebut menunjukkan bahwa kelas eksperimen 2 dengan jumlah siswa sebanyak 32 

orang, memperoleh skor rata-rata sebesar 45,63; median sebesar 42,50; skor 

manimal sebesar 30; skor maksimal sebesar 85; rentang data sebesar 55; varians 

data sebesar 209,274; standar deviasi, 14,466. Sedangkan di kelas konvensional 

dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang, memiliki nilai rata-rata sebesar 44,84; 

median data sebesar 45,00; nilai minimal sebesar 15; nilai maksimal sebesar 70; 

rentang data sebesar 55; varians data sebesar 144,33; standar deviasi data sebesar 

12,02. Guna mengetahui lebih detail mengenai perolehan nilai pada setiap kelas, 

akan disajikan pada data distribusi frekuensi. Adapun distribusi frekuensi nilai 

pretest PKn kelas eksperimen dan kelas konvensional disajikan dalam Tabel 4.7 

berikut. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest PKn 

Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 Kelas Konvensional 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi) 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi)  

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi)  

30-37 11 25-34 7 15-24 1 

38-45 8 35-43 9 25-34 3 

46-53 6 44-52 5 35-44 10 

54-61 4 53-61 8 45-54 12 

62-69 2 61-70 2 55-64 3 

70-77 3 71-79 1 65-74 3 

Jumlah 34 Jumlah 32 Jumlah 32 

Sumber data: Lampiran 49-51 

Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas eksperimen 1, 

eksperimen 2 dan konvensional pada Tabel 4.7 tersebut akan disajikan dalam 

bentuk histogram. Berikut ini adalah penyajian histogram di kelas eksperimen 1.  



105 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 1 

Gambar 4.1 diketahui bahwa terdapat 11 siswa dengan nilai 30 sampai 37, 

8 siswa dengan nilai 38 sampai 45, 6 siswa dengan nilai antara 46 sampai 53, 4 

siswa dengan nilai antara 54-61, 2 siswa dengan nilai antara 62 sampai 69, dan 3 

siswa dengan nilai antara 70 sampai 77. Data selengkapnya mengenai nilai pretest 

PKn siswa kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada lampiran 49. Selanjutnya, 

penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas eksperimen 2 dapat dilihat 

pada histogram berikut ini. 

 

Gambar 4.2 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 2 
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Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa terdapat 7 siswa yang 

memperoleh nilai 25 sampai 34, 9 siswa mendapat nilai 35 sampai 43, dan 5 siswa 

memperoleh nilai 44 sampai 52. Di kelas eksperimen 1 terdapat 8 siswa yang 

memperoleh 53 sampai 61, 2 siswa memperoleh nilai 61 sampai 70, dan 1 siswa 

memperoleh nilai 71 sampai 79. Data selengkapnya mengenai nilai pretest PKn 

siswa kelas eksperimen 1 dapat dilihat pada lampiran 48. Penyajian data distribusi 

frekuensi nilai pretest dari kelas konvensional dapat dilihat pada histogram  berikut 

ini. 

 

Gambar 4.3 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Konvensional 

Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa terdapat 1 siswa yang 

memperoleh nilai 15 sampai 24, 3 siswa mendapat nilai 25 sampai 34,  10 siswa 

memperoleh nilai 35 sampai 44. Selain itu ada pula siswa yang memperoleh nilai 

45-54 sebanyak 12 siswa, siswa yang memperoleh nilai 55 sampai 64 sebanyak 3 

orang, dan siswa yang memperoleh nilai 65 sampai 74 sebanyak 3 orang. Data 

selengkapnya mengenai nilai pretest PKn siswa kelas konvensional dapat dilihat 

pada lampiran 50. 
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4.2.4 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa 

Penilaian aktivitas belajar siswa dilakukan dalam setiap pertemuan di kelas 

eksperimen dan kelas konvensional. Penilaian dilakukan terhadap 6 aspek seperti 

yang dijelaskan sebelumnya. Hasil penilaian setiap siswa dalam setiap pertemuan 

dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya untuk kemudian dianalisis. Proses 

perhitungan dilakukan menggunakan program Microsoft Exel 2013 dan SPSS 21. 

Hasil penilaian aktivitas belajar di kelas eksperimen dan kelas konvensional dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Nilai Aktivitas Belajar Siwa 

No.  Kriteria Data Aktivitas belajar PKn 
Eksperimen 1 Eksperimen 2 Konvensional 

1. Jumlah siswa  34 32 32 
2. Skor rata-rata 86,79 80,34 71,56 
3. Median 88,00 79,00 69,00 
4. Skor minimal 73 60 58 
5. Skor maksimal 100 96 96 
6. Rentang 27 36 38 
7. Varians 54,229 95,007 112,577 
8. Standart Deviasi 7,364 9,747 10,610 

Sumber data: Lampiran 25-7 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengolahan data aktivitas di kelas eksperimen 

1, eksperimen 2, dan kelas konvensional dibantu menggunakan program SPSS versi 

21. Di kelas eksperimen 1 dengan jumlah siswa 34 orang, memperoleh skor rata-

rata 86,79; median sebesar 88,00; nilai minimal sebesar 73; nilai maksimal sebesar 

100; rentang data sebesar 27; varians data sebesar 54,229, dan standar deviasi 

sebesar 7,364. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen 2 dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang, memperoleh skor rata-rata 

80,34; median sebesar 79,00; nilai minimal sebesar 60; nilai maksimal 96; rentang 
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data sebesar 36, varians data sebesar 95,007; dan standar deviasi data sebesar 9,747. 

Sedangkan di kelas konvensional dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang, 

memperoleh skor rata-rata 71,56; median sebesar 69,00; skor minimal sebesar 58; 

skor maksimal 96; rentang data sebesar 38; varians data sebesar 112,577; dan 

standar deviasi sebesar 10,610. Adapun distribusi frekuensi nilai aktivitas disajikan 

dalam Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 Kelas Kontrol 

Nilai Interval 
f 

(frekuensi)  
Nilai 

Interval 
f 

(frekuensi)  
Nilai 

Interval 
f 

(frekuensi)  
73-77 5 60-65 2 58-64 9 
78-82 3 66-71 6 65-72 10 
83-87 7 72-77 7 73-79 7 
88-92 12 78-83 3 80-86 3 
93-97 4 84-89 5 89-95 2 
98-102 3 90-96 9 96-102 1 
Jumlah 34 Jumlah 32 Jumlah 32 

Sumber data: Lampiran 25-7 

4.2.4.1 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 1 

Berdasarkan hasil penilaian aktivitas pada setiap pertemuan di kelas 

eksperimen 1, diperoleh data aktivitas belajar siswa kelas eksperimen 1 yang tersaji 

dalam Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 1 

Pertemuan 
 

Kriteria 
(n=34) 

Aspek yang Diamati Persentase 
(%) 

Kriteria 
Aktivitas 

A B C D E F 

1 
Jumlah 130 130 109 107 98 93 

81,74 
Sangat 
Tinggi Rata-rata 3,82 3,82 3,21 3,13 2,90 2,70 

2 
Jumlah 135 135 126 118 113 116 

91,79 
Sangat 
Tinggi Rata-rata 3,97 3,97 3,71 3,47 3,32 3,40 

Skor Total 
Jumlah 265 265 235 225 211 206 

86,70 
Sangat 
Tinggi Rata- rata  3,90 3,90 3,46 3,29 3,10 3,00 

Persentase (%) 97,5 97,5 86,5 82,25 77,5 75  

Sumber data: Lampiran 25 
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Tabel 4.10 tersebut menunjukkan persentase aktivitas belajar siswa di kelas 

eksperimen 2. Nilai aktivitas belajar pada pertemuan pertama memperoleh 

persentase sebesar 81,74% dengan kriteria sangat tinggi, pada pertemuan kedua 

memperoleh persentase sebesar 91,79% dengan kriteria sangat tinggi. Berdasarkan 

hasil penilaian pengamatan di kelas eksperimen 1 dalam dua pertemuan 

menghasilkan rata-rata persentase sebesar 86,79% dengan kriteria sangat tinggi. 

Sajian data distribusi frekuensi nilai aktivitas dapat dilihat pada histogram berikut. 

 

Gambar 4.11 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Aktivitas Belajar 
  Kelas Eksperimen 2 

Berdasarkan gambar 4.11 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 5 siswa 

dengan nilai 73-77, 3 siswa dengan nilai antara 78-82, 7 siswa dengan nilai antara 

83-87, 12 siswa  dengan  nilai  antara  88-92, 4 siswa  dengan  nilai  antara 93-97, 

dan 3 siswa mendapat nilai antara 98-102.  Data selengkapnya mengenai nilai 

aktivitas siswa kelas eksperimen 1 dapat dilihat pada lampiran nomor 25. 
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4.2.4.2 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 2 

Aktivitas pembelajaran di kelas eksperimen 2 selalu dilakukan penilaian 

pada setiap pertemuan. Nilai pada setiap pertemuan dihitung rata-ratanya. 

Berdasarkan hasil penilaian aktivitas pada setiap pertemuan di kelas eksperimen 2, 

diperoleh data aktivitas belajar siswa kelas eksperimen 2 yang tersaji dalam Tabel 

4.11 berikut.  

Tabel 4.11 Hasil Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan 
Kriteria 
(n=32) 

Aspek yang Diamati Skor 
(%) 

Kriteria 
Aktivita

s A B C D E F 

1 
Jumlah 97 93 110 118 84 76 

75,26 
Sangat 
Tinggi Rata-rata 3,00 2,90 3,40 3,68 2,6 2,3 

2 
Jumlah 107 104 122 124 100 98 

85,29 
Sangat 
Tinggi Rata-rata 3,32 3,2 3,80 3,81 3,10 3,0 

Skor Total 
Jumlah 204 197 241 232 182 174 

80,34 
Sangat 
Tinggi Rata-rata 3,15 3,10 3,60 3,74 2,91 2,7 

Persentase (%) 78,75 77,5 90 93,5 72,75 67,5  

Sumber data: Lampiran 26 

Tabel 4.11 menunjukkan persentase aktivitas belajar siswa di kelas 

eksperimen 2 pada pertemuan pertama sebesar 75,26% dengan kriteria sangat tinggi 

dan pertemuan kedua sebesar 85,42% dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata 

persentase aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen 2 pada pertemuan pertama 

dan kedua sebesar 80,34% dengan kriteria sangat tinggi. Sajian data distribusi 

frekuensi nilai aktivitas dapat dilihat pada histogram berikut. 
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Gambar 4.5 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Aktivitas Belajar Kelas 
Eksperimen 2 

Gambar 4.5 tersebut menunjukkan nilai aktivitas belajar siswa yang 

berbeda-beda. Ada siswa yang memperoleh nilai 60-65 sebanyak 2 siswa, 

memperoleh nilai antara 66-71 sebanyak 6 siswa, memperoleh nilai antara 72-77 

sebanyak 7 siswa, memperoleh  nilai  antara  78-83 sebanyak 3 siswa, memperoleh  

nilai  antara 84-89 sebanyak 7 siswa, dan memperoleh nilai antara 90-96 sebanyak 

9 siswa.  Data selengkapnya mengenai nilai aktivitas siswa kelas eksperimen 1 

dapat dilihat pada lampiran nomor 24. 

4.2.4.3 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa Kelas Konvensional 

Berdasarkan hasil penilaian aktivitas pada setiap pertemuan di kelas 

eksperimen 2, diperoleh data aktivitas belajar siswa. Data aktivitas belajar siswa 

disajikan dalam Tabel 4.12 sebagai berikut. 
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Tabel 4.12 Hasil Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Kelas Konvensional 

Pertemuan 
Kriteria 
(n=34) 

Aspek yang Diamati  
Skor 
(%) 

 

A B C D E F 
Kriteria 

Aktivitas 

1 
Jumlah 94 66 106 103 74 74 

67,32 Tinggi Rata-
rata 

2,90 2,10 3,31 3,20 2,31 2,31 

2 
Jumlah 100 82 119 117 83 88 

76,69 
Sangat 
Tinggi Rata-

rata 
3,13 2,56 3,70 3,67 2,59 2,75 

Skor 
Total 

Jumlah 194 148 225 220 157 162 
71,56 Tinggi Rata- 

rata 
3,00 2,30 3,51 3,43 2,50 2,53 

Persentase 75 57,5 87,75 85,75 62,5 63,25   

Sumber data: Lampiran 27 

Tabel 4.12 menunjukkan persentase aktivitas belajar siswa di kelas 

konvensional pada pertemuan pertama sebesar 67,32% dengan kriteria tinggi, pada 

pertemuan kedua sebesar 76,69% dengan kriteria sangat tinggi. Berdasarkan hasil 

penilaian pengamatan di kelas konvensional dalam dua pertemuan menghasilkan 

persentase rata-rata sebesar 71,56% dengan kriteria tinggi. Sajian data distribusi 

frekuensi nilai aktivitas dapat dilihat pada histogram berikut. 

 

Gambar 4.6 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Aktivitas Belajar Kelas  
Konvensional 
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Gambar 4.6 tersebut menunjukkan nilai aktivitas belajar di kelas 

konvensional. Nilai aktivitas belajar siswa yang memperoleh nilai 58-64 sebanyak 

9 siswa, yang memperoleh nilai antara 65-72 sebanyak 10 siswa, yang memperoleh 

nilai antara 73-79 sebanyak 7 siswa, yang memperoleh nilai  antara  80-86 sebanyak 

3 siswa, yang memperoleh  nilai  antara 89-95 sebanyak 2 siswa, dan yang 

memperoleh nilai antara 96-102 sebanyak 1 siswa.  Data selengkapnya mengenai 

nilai aktivitas siswa kelas konvensional dapat dilihat pada lampiran nomor 26. 

4.2.5 Deskripsi Data Variabel Hasil Belajar Siswa 

Penilaian  hasil  belajar  siswa  dilakukan  di  kelas  eksperimen  dan  kelas 

konvensional. Berikut penilaian hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas 

konvensional. 

Tabel 4.13 Deskripsi Data Nilai Posttest PKn 

No. Kriteria Data 
Hasil belajar PKn 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 Konvensional 
1. Jumlah siswa 34 32 32 
2. Skor rata-rata 82,21 75,16 67,81 
3. Median 85,00 75,00 67,50 
4. Skor minimal 60 55 45 
5. Skor maksimal 100 100 90 
6. Rentang 40 45 45 
7. Varians 129,078 113,684 172,48 

8. 
Standart 
Deviasi 

11,361 10,662 13,133 

Sumber data: Lampiran 49-51 

Tabel 4.13 tersebut menunjukkan nilai hasil pengolahan data postest di kelas 

eksperimen 1,eksperimen 2, dan kelas konvensional. Pengolahan nilai posttest 

menggunakan program SPSS versi 21. Di kelas eksperimen 1 dengan jumlah siswa 

34 orang, memperoleh skor rata-rata 82,21; median sebesar 85,00; nilai minimal 

sebesar 60; nilai maksimal sebesar 100; rentang data sebesar 40; varians data 
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sebesar 129,078, dan standar deviasi sebesar 11,361. Hasil pengolahan data tersebut 

menunjukkan   bahwa  kelas  eksperimen  2  dengan   jumlah  siswa   sebanyak 32 

orang, memperoleh skor rata-rata 75,16; median sebesar 75,00; nilai minimal 

sebesar 55; nilai maksimal 100; rentang data sebesar 45, varians data sebesar 

113,684; dan standar deviasi data sebesar 10,662. Sedangkan di kelas konvensional 

dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang, memperoleh skor rata-rata 67,81; median 

sebesar 67,50; skor minimal sebesar 45; skor maksimal 90; rentang data sebesar 45; 

varians data sebesar 172,48; dan standar deviasi sebesar 13,133. Adapun distribusi 

frekuensi nilai postest disajikan dalam Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Nilai Posttest PKn 

Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 Kelas Kontrol 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi)  

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi)  

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi)  

60-67 4 55-62 5 45-52 4 

68-74 4 63-70 7 53-60 9 

75-81 8 71-78 6 61-68 3 

82-88 6 79-86 11 69-76 8 

89-95 10 87-94 1 77-84 3 

95-102 2 95-102 2 85-92 5 

Jumlah 34 Jumlah 32 Jumlah 32 

Sumber data: lampiran 49-51 

Berdasarkan nilai posttest PKn pada Tabel 4.14  tersebut, dapat  disajikan  

dalam bentuk grafik. Grafik berfungsi untuk mengetahui jumlah siswa yang 

memperoleh nilai-nilai tertentu secara lebih jelas. Berikut ini adalah grafik nilai  

pretest  PKn siswa di kelas eksperimen 1. 
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Gambar 4.7 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen 1 

Berdasarkan gambar 4.7 dapat diketahui bahwa terdapat 4 siswa dengan 

nilai 60-67, 4 siswa dengan nilai antara 68-74, 8 siswa dengan nilai antara 75-81, 6 

siswa  dengan nilai antara 82-88, 10 siswa dengan nilai antara 89-95,   dan  2 siswa 

dengan nilai antara 95-102. Data selengkapnya mengenai nilai posttest PKn kelas 

eksperimen 2 dapat dilihat pada lampiran nomor 49. Sajian  data distribusi frekuensi 

nilai  posttest  PKn  kelas  eksperimen 2 dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut.  

 

Gambar 4.8 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen 2 
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Gambar 4.8 menunjukkan nilai posttest kelas eksperimen 2. Siswa yang 

memperoleh nilai antara 55-62 sebanyak 5 siswa, memperoleh nilai antara 63-70 

sebanyak 7 siswa, memperoleh nilai antara 71-78 sebanyak 6 siswa, memperoleh 

nilai antara 79-86 sebanyak 11 siswa,  memperoleh nilai antara 87-94 sebanyak 1 

siswa,  dan memperoleh nilai antara 95-102 sebanyak 2 siswa. Data selengkapnya 

mengenai nilai posttest PKn kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada lampiran nomor 

48. Nilai posttest PKn pada Tabel 4.9 dapat  disajikan  grafik  nilai  postest  kelas 

eksperimen 2 sebagai berikut. 

 
Gambar 4.9 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Konvensional 

Berdasarkan gambar 4.9 diketahui bahwa terdapat 4 siswa dengan nilai 45-52, 9 

siswa dengan nilai antara 53-60, 3 siswa dengan nilai antara 61-68, 8 siswa dengan 

nilai antara 69-76, 3 siswa dengan nilai antara  77-84, dan 5 siswa dengan nilai 

antara 85-92.  Data selengkapnya mengenai nilai posttest PKn kelas Konvensional 

dapat dilihat pada lampiran nomor 50. 
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4.2.6 Perbedaan Deskripsi Data Aktivitas dan Hasil Belajar di Kelas 
Eksperimen dan Konvensional 

Guna mengetahui tingkat perbedaan nilai aktivitas dan hasil belajar PKn di 

Kelas IV SD akan disajikan dalam bentuk diagram. Supaya lebih jelas perhatikan 

gambar 4.10 berikut ini. 

Gambar 4.10 Histogram Perbedaan Nilai Aktivitas dan Hasil Belajar di Kelas 
Eksperimen dan Konvensional 

Berdasarkan gambar 4.10 diketahui bahwa terdapat perbedaaan nilai 

aktivitas dan hasil belajar di kelas eksperimen dan konvensional. Aktivitas belajar 

siswa tertinggi berada di kelas eksperimen 1 dengan nilai 86,70, disusul oleh kelas 

eksperimen 2 dengan nilai 80,34, dan yang terakhir di kelas konvensional dengan 

nilai 71,56. Kemudian, untuk nilai hasil belajar siswa nilai tertinggei sebesar 82, 21 

diperoleh oleh kelas ekperimen 1, disusul nilai 75,16 di kelas ekperimen 2, dan 

terakhit di kelas konvensional dengan nilai 67,81.
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4.3 Analisis Statistik Data Hasil Penelitian  

Hasil penelitian menjelaskan kumpulan data berdasarkan penelitian yang 

telah dilaksanakan. Data hasil penelitian dianalisis untuk menginterpretasikan data 

yang telah terkumpul sekaligus menjawab hipotesis penelitian. Data awal yang 

diperoleh peneliti berupa data nilai pretest dari kelas ekperimen dan konvensional.  

Data nilai pretest kemudian dianalisis dengan uji normaitas, homogenitas, dan 

kesamaan rata-rata. Pengujian nilai pretest dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal dari ketiga kelas sebelum  diberi perlakuan. Berikut ini akan 

dijelaskan tentang uji normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata nilai pretest 

ketiga kelas. 

4.3.1 Analisis Tahap Awal 

Analisis tahap awal digunakan untuk menguji nilai pretest PKn. Hasil nilai 

pretest ke tiga kelas diuji normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata. Uji 

kesamaan rata-rata data nilai pretest digunakan untuk membandingkan kesamaan 

rata-rata antara kelas eksperimen dan konvensional serta membuktikan bahwa 

ketiga kelas yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak mempunyai perbedaan 

pada kondisi awal. Pengujian kesamaan rata-rata dalam penelitian ini menggunakan 

uji One Way Anova. Data pretest terlebih dahulu diuji normalitas dengan 

menggunakan program SPSS versi 21 melalui menu Analyze→Descriptive 

Statistics→Explore. Hasil uji normalitas nilai pretest ketiga kelas dapat dilihat 

dalam Tabel 4.15 berikut. 
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Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas Nilai Pretest 

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 

eksperimen 1 .132 34 .139 .927 34 .026 

eksperimen 2 .146 32 .083 .938 33 .066 

konvensional .146 32 .079 .961 32 .292 

Sumber: lampiran nomor 52 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga kelas 

lebih dari dari 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi 

ketiga data lebih dari 0,05. Nilai signifikansi data dapat dilihat pada kolom 

Kolmogorov-Smirnova.  Nilai signifikansi pada kelas eksperimen 1 lebih dari 0,05 

(0,139 > 0,05). Pada kelas eksperimen 2 nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (0,083 

> 0,05). Nilai signifikansi pada kelas konvensional lebih dari 0,05 (0,079 > 0,05). 

Berdasarkan data pretest dapat disimpulkan nilai pretst ketiga kelas berdistribusi 

normal karena memiliki nilai signifikasnsi lebih dari 0,05. Nilai pretest ketiga kelas 

dinyatakan normal, sehingga dilanjutkan dengan uji homogenitas. Analisis data 

menggunakan SPSS versi 21 dengan menu Analyze→Compare Means →One-Way-

ANOVA, kemudian memberi tanda ceklist () pada menu Options→Test of 

Homogeneity of  Variance. Hasil uji homogenitas nilai pretest ketiga kelas dapat 

dilihat dalam tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretest 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

.728 2 95 .485 

Sumber data: lampiran 52 
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Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai signifikansi data pretest ketiga kelas 

sebesar 0,485. Suatu data dinyatakan homogen jika data tersebut memiliki nilai 

signifikansi lebih dari 0,05. Nilai signifikansi data nilai pretest lebih dari 0,05 

(0,485 > 0,05). Kesimpulannya yaitu nilai pretest kelas eksperimen dan 

konvensional homogen. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji kesamaan rata-

rata. Uji ini dilakukan melalui menu Analyze→Compare Means→One-Way-

ANOVA. Hasil uji Kesamaan rata-rata dapat dilihat pada kolom ANOVA. Hasil uji 

kesamaan rata-rata nilai pretest dari ketiga kelas dapat dilihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Pretest 

ANOVA 

 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
39.438 2 19.719 .122 .885 

Within Groups 15351.379 95 161.593   

Total 15390.816 97    

Sumber data: Lampiran 52 

Tabel 4.17 menunjukkan hasil uji kesamaan rata-rata nilai pretest ketiga 

kelas. Nilai signifikansi uji kesamaan rata-rata sebesar 0,885. Suatu data dinyatakan 

memiliki kesamaan rata-rata, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dan Fhitung 

< Ftabel (Trihendradi 2013:126). Data nilai pretest ketiga kelas lebih dari 0,05 (0,885 

> 0,05).  Nilai Fhitung  nilai pretest yaitu 0,122, sedangkan nilai Ftabel  dengan jumlah 

populasi 98 dan df 2 yaitu 3,0911. Nilai Fhitung  kurang dari Ftabel (0,122 < 3,0911), 

sehingga H0 diterima dan Ha ditolak atau tidak terdapat perbedaan nilai pretest PKn 

dari ketiga kelas. Kesimpulannya yaitu kelas eksperimen dan konvensional 

memiliki kemampuan awal yang sama. Jika antara kelas eksperimen dan 
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konvensional telah teruji memiliki kemampuan yang sama, maka ketiga kelas bisa 

digunakan sebagai kelas penelitian. 

4.3.2 Analisis Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas. Berikut ini merupakan penjelasan dari hasil analisis tahap akhir 

aktivitas dan  hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas konvensional. 

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas Nilai Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa 

Uji normalitas data menggunakan uji Lilliefors dengan program SPSS versi 

21. Nilai  signifikansi  dapat  dilihat  pada kolom Kolmogorov-Smirnova. Data hasil 

uji normalitas aktivitas dan hasil belajar PKn ketiga kelas disajikan pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 
 

Tests of Normality 

 
Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Y1 

eksperimen 1 .124 34 .200* .968 34 .415 

eksperimen 2 .121 32 .200* .949 32 .135 

konvensional .127 32 .200* .924 32 .027 

Y2 

eksperimen 1 .135 34 .123 .942 34 .072 

eksperimen 2 .119 32 .200* .968 32 .456 

konvensional .130 32 .181 .950 32 .142 

Sumber data: Lampiran 53 

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai signifikansi data aktivitas 

dan hasil belajar dapat dilihat pada kolom Kolmogorov-Smirnova. Data Aktivitas 

dimisalkan Y1, sedangkan data hasil belajar dimisalkan Y2. Variabel aktivitas 

belajar (Y1) terdiri dari kelas eksperimen 1 dengan nilai signifikansi 0,200, pada 

kelas eksperimen  2 nilai signifikansinya 0,200, dan pada kelas konvensional nilai 



122 

 

  

signifikansinya 0,200. Nilai signifikansi kelas eksperimen 1 lebih dari 0,05 (0,200> 

0,05), kelas eksperimen 2 lebih dari 0,05 (0,200> 0,05), dan kelas konvensional 

lebih dari 0,05 (0,200> 0,05).  

Variabel yang kedua yaitu variabel hasil belajar disimbolkan Y2. Variabel 

hasil belajar di kelas eksperimen 1 nilai signifikannya 0,123, di kelas eksperimen 2 

nilai signifikansinya 0,200, dan di kelas konvensional nilai signifikansinya 0,181. 

Nilai signifikansi kelas eksperimen 1 lebih dari 0,05 (0,123> 0,05), kelas 

eksperimen 2 lebih dari 0,05 (0,200> 0,05), dan kelas kontrol lebih dari 0,05 

(0,181> 0,05). 

Menurut kriteria pengambilan keputusan, jika nilai signifikansinya ≥ 0,05, 

maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal atau jika signifikansi < 

0,05, maka data tidak berdistribusi normal (Besral 2010:29). Nilai signifikansi data 

aktivitas dan hasil belajar ketiga kelas lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ketiga kelas berdistribusi normal. Data yang telah berdistribusi normal 

kemudian dilakukan uji homogenitas. 

4.3.2.2 Hasil Uji Homogenitas Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa 

Uji homogenitas data menggunakan uji Manova dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 21. Simpulan hasil analisis uji homogenitas aktivitas dan hasil belajar PKn 

siswa dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut. 

Tabel 4.19 Hasil  Analisis Uji Homogenitas Aktivitas dan Hasil Belajar PKn 

Box's Test of Equality of 
Covariance Matricesa 

Box's M 8.341 
F 1.348 
df1 6 
df2 220137.917 
Sig. .232 
Sumber data: Lampiran 53 
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Tabel 4.19 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,232. Nilai tersebut 

lebih dari 0,05 (0,232> 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa matrik kovarian dari 

variabel terikat sama atau homogen untuk setiap  kelompok dan tidak menimbulkan 

kecurigaan model (Trihendradi 2013:166). Untuk lebih jelasnya perlu dicek 

kembali dalam output uji Levene berikut. 

Tabel 4.20 Hasil Uji Levene 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Y1 2.368 2 95 .099 

Y2 1.806 2 95 .170 

Sumber data: Lampiran 53 

Tabel 4.20 tersebut menunjukkan nilai signifikansi pada variabel aktivitas 

sebesar 0,99 dan pada variabel hasil belajar sebesar 0,170. Nilai signifikansi 

variabel aktivitas dan hasil belajar lebih dari 0,05 (0,099 >  0,05;  0,170 > 0,05). 

Selanjutnya nilai F hitung pada variabel aktivitas dan hasil belajar sebesar 2,368 

dan 1,806. Nilai F hitung dari kedua variabel lebih kecil dari F tabel (2,368 < 3.091; 

1,806 < 3.091). Jadi,  dapat disimpulkan bahwa error variance dari variabel 

dependen sama untuk setiap kelompok dan asumsi uji Manova terpenuhi. 

4.3.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah semua uji prasyarat terpenuhi, baik uji 

normalitas maupun uji homogenitas. Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas 

diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Pengujian hipotesis akhir 

dalam penelitian ini menggunakan SPSS 21 dengan menggunakan uji MANOVA 
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dan One Sample T-Test. Uji Manova digunakan untuk menguji perbedaan ada 

tidaknya pengaruh penggunaan model pembelajaran snowball thowing dan talking 

stick. Guna mengetahui hasil dari uji Manova  dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 

4.21 berikut. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Manova 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependen 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. Partial 

Eta 

Squared 

Kelas 
Y1 3843.347 2 1921.674 22.197 .000 .318 

Y2 3415.266 2 1707.633 12.355 .000 .206 
Sumber data : Lampiran 53 

Tabel 4.21 menunjukkan nilai signifikasi pada variabel aktivitas belajar 

lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05). Selain itu, nilai Fhitung pada variabel aktivitas 

belajar lebih besar dari Ftabel (22.197 > 3,0911). Pada variabel hasil belajar nilai 

signifikansinya juga lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05). Adapun nilai Fhitung pada 

variabel hasil belajar  lebih besar dari Ftabel (12.355 > 3,0911). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan aktivitas dan hasil belajar  antara 

kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan konvensional. 

Selanjutnya setelah melakukan uji Manova dilakukan dengan uji Post Hock 

yaitu dengan memberi tanda ceklist pada bagian LSD. Jika hasilnya menunjukkan 

terdapat perbedaan hasil belajar, maka dilanjutkan dengan uji keefektifan 

menggunakan One Sample T-Test. 

Uji hipotesis berguna untuk mengetahui simpulan penelitian dan untuk 

mengetahui hipotesis yang diterima. Pada Bab 2 telah dijelaskan bahwa dalam 
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penelitian ini terdapat 12 hipotesis. Keduabelas hipotesis tersebut mulai dari 

hipotesis ke-1 sampai ke-6 diuji perbedaan dengan uji LSD dan hipotesis ke-7 

sampai ke-12 diuji keefektifan dengan uji One Sample T-Test dan uji empiris 

sederhana. Berikut ini merupakan tabel beserta pembahasan dari hipotesis pertama 

sampai hipotesis keduabelas. 

4.3.3.1 Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis yang pertama yaitu menguji perbedaan aktivitas belajar 

antara yang menerapkan model pembelajaran talking stick dengan pembelajaran 

konvensional. Hipotesisnya yaitu: 

H01 tidak ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 = µ2 

Ha1 ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

Ha: µ1 ≠ µ2 

Penghitungan hipotesis pertama menggunakan Manova dengan uji lanjut 

Pos Hoc kemudian pilih LSD dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil uji LSD 

digunakan untuk mengetahui perbedaan aktivitas belajar di kelas eksperimen dan 

konvensional. Hasil uji LSD dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut. 
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Tabel 4.22 Hasil Uji LSD Perbedaan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Multiple Comparisons LSD 

Variable (I) Kelas (J) Kelas Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Y1 

eksperimen 1 
eksperimen 2 -6.45* 2.292 .006 -11.00 -1.90 

konvensional 8.78* 2.326 .000 4.16 13.40 

eksperimen 2 
eksperimen 1 6.45* 2.292 .006 1.90 11.00 

konvensional 15.23* 2.292 .000 10.68 19.78 

konvensional 
eksperimen 1 -8.78* 2.326 .000 -13.40 -4.16 

eksperimen 2 -15.23* 2.292 .000 -19.78 -10.68 

Y2 

eksperimen 1 
eksperimen 2 -7.05* 2.896 .017 -12.80 -1.30 

konvensional 7.34* 2.939 .000 1.51 13.18 

eksperimen 2 
eksperimen 1 7.05* 2.896 .017 1.30 12.80 

konvensional 14.39* 2.896 .014 8.64 20.14 

konvensional 
eksperimen 1 -7.34* 2.939 .000 -13.18 -1.51 

eksperimen 2 -14.39* 2.896 .014 -20.14 -8.64 

Sumber data: Lampiran 53 

Tabel 4.22 tentang uji LSD dapat diketahui bahwa nilai signifikansi aktivitas 

belajar PKn antara kelas eksperimen 1 dan kelas konvensional sebesar 0,000 (0,000 

< 0,05). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima, atau nilai signifikansi ≤ 

0,05, maka H0 ditolak (Ghozali 2011:76). Apabila mengacu pada ketentuan 

pengambilan keputusan uji hipotesis, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan aktivitas belajar PKn kelas IV 

SD antara siswa yang menggunakan model pembelajaran talking stick dan siswa 

yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

4.3.3.1 Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis yang kedua yaitu menguji perbedaan aktivitas belajar 

antara yang menerapkan model pembelajaran snowball throwing dengan 

pembelajaran konvensional. Hipotesisnya yaitu: 
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H02 tidak ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang 

mendapat  pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 = µ2 

Ha2 ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat  

pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 ≠ µ2 

Perhitungan hipotesis kedua dapat dilihat pada Tabel 4.22. Pada Tabel 4.22 

tersebut menunjukkan uji LSD dimana nilai signifikansi aktivitas belajar PKn antara 

kelas eksperimen 2 (model talking stick) dan kelas konvensional (model 

konvensional) sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 

diterima, atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka H0 ditolak (Ghozali 2011:76). Apabila 

mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan aktivitas 

belajar PKn kelas IV SD antara siswa yang menggunakan model pembelajaran 

talking stick dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

4.3.3.2 Hipotesis Ketiga 

Pengujian hipotesis yang ketiga yaitu menguji perbedaan aktivitas belajar 

antara yang menerapkan model pembelajaran talking stick dengan pembelajaran 

konvensional. Hipotesisnya yaitu: 

H03 tidak ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model snowball throwing. 
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H0 : µ1 = µ2 

Ha3 ada perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stik dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing. 

H0 : µ1 ≠ µ2 

Perhitungan hipotesis ketiga dapat dilihat pada Tabel 4.22. Pada Tabel 4.22 

menunjukkan uji LSD aktivitas belajar PKn antara kelas Eksperimen 1 (model 

snowball throwing) dan kelas Eksperimen 2 (model talking stick) yang memperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,006 (0,006 < 0,05). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

H0 diterima, atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka H0 ditolak (Ghozali 2011:76). 

Apabila mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan 

aktivitas belajar PKn kelas IV SD antara siswa yang menggunakan model 

pembelajaran snowball throwing dengan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran talking stick. 

4.3.3.3 Hipotesis Keempat 

Pengujian hipotesis yang keempat yaitu menguji perbedaan hasil belajar 

antara yang menerapkan model pembelajaran talking stick dengan pembelajaran 

konvensional. Hipotesisnya yaitu: 

H04 tidak ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 = µ2 
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Ha4 ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 ≠ µ2 

Perhitungan hipotesis keempat dapat dilihat pada Tabel 4.22. Tabel 4.22 

menunjukkan uji LSD tentang nilai signifikansi hasil belajar PKn antara kelas 

eksperimen 1 (model talking stick) dan kelas konvensional (model konvensional) 

sebesar 0,00 (0,00 < 0,05). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima, atau 

nilai signifikansi ≤ 0,05, maka H0 ditolak (Ghozali 2011:76). Apabila mengacu 

pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar 

PKn kelas IV SD antara siswa yang menggunakan model pembelajaran talking stick 

dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

4.3.3.4 Hipotesis Kelima 

Pengujian hipotesis yang kelima yaitu menguji perbedaan hasil belajar 

antara yang menerapkan model pembelajaran snowball throwing dengan 

pembelajaran konvensional. Hipotesisnya yaitu: 

H05 tidak ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

H0 : µ1 = µ2 

Ha5 ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 
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H0 : µ1 ≠ µ2 

Perhitungan hipotesis kelima dapat dilihat pada Tabel 4.22. Tabel 4.22 

menunjukkan uji LSD tentang nilai signifikansi hasil belajar PKn antara kelas 

eksperimen 2 (model snowball throwing) dan kelas konvensional (model 

konvensional) sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 

diterima, atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka H0 ditolak (Ghozali 2011:76). Apabila 

mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka H ditolak dan 

Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar PKn kelas IV SD antara siswa yang menggunakan model 

pembelajaran snowball throwing dengan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

4.3.3.5 Hipotesis Keenam 

Pengujian hipotesis yang keenam yaitu menguji perbedaan hasil belajar 

antara yang menerapkan model pembelajaran talking stick dengan pembelajaran 

snowball throwing. Hipotesisnya yaitu: 

H06 tidak ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing. 

H0 : µ1 = µ2 

Ha6 ada perbedaan hasil belajar PKn kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model talking stick dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model snowball throwing. 

H0 : µ1 ≠ µ2 
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Perhitungan hipotesis keenam dapat dilihat pada Tabel 4.22. Pada Tabel 

4.22 menunjukkan uji LSD tentang nilai signifikansi hasil belajar PKn antara kelas 

eksperimen 1 (model talking stick) dan kelas eksperimen 2 (model snowball 

throwing) sebesar 0,017 (0,017 < 0,05). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 

diterima, atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka H0 ditolak (Ghozali 2011:76). Apabila 

mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar PKn kelas IV SD antara siswa yang menggunakan model pembelajaran 

talking stick dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran snowball 

throwing. 

4.3.3.6  Hipotesis Ketujuh 

Hipotesis yang ketujuh akan menguji keefektifan penerapan model 

pembelajaran talking stick terhadap aktivitas belajar PKn. Berikut ini hipotesisnya: 

H07 penerapan model pembelajaran talking stick tidak lebih efektif terhadap 

aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 

H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha7 penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif terhadap aktivitas 

belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 

Penghitungan hipotesis ketujuh menggunakan one samples t test dengan 

menggunakan SPSS versi 21. Hasil uji keefektifan model pembelajaran talking stick 

terhadap konvensional dapat dilihat pada tabel 4.23. 
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Tabel 4.23 Hasil Uji Keefektifan antara Model Talking Stick  dan 
Konvensional Terhadap Aktivitas Belajar PKn 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 71.56 

T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

eksperimen1 12.063 33 .000 15.234 12.66 17.80 

Sumber data: Lampiran 53 

Tabel 4.23 menunjukkan nilai signifikansi kelas yang menerapkan model 

pembelajaran snowball throwing sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). Nilai thitung yaitu 

12,063, sedangkan nilai ttabel yaitu 1,692 (12,063 > 1,692). Menurut kriteria 

pengambilan keputusan, jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima, dan jika -thitung 

< -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak (Priyatno 2010: 31). Mengacu pada 

kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jadi, penerapan model pembelajaran talking stick efektif terhadap 

aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 

Pengujian keefektifan dalam penelitian ini juga dilakukan secara empiris. 

Pengujian keefektifan secara empiris menurut Sugiyono (2014: 118) menggunakan 

rumus:  

Keterangan: 

O1  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas eksperimen 1 pertemuan ke-1 

O2  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas eksperimen 1 pertemuan ke-2 

O5  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas konvensional pertemuan ke-1 

O6 : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas konvensional pertemuan ke-2 

(O2 - O1) – (O6 – O5) 
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Kriteria pengambilan keputusannya yaitu, apabila hasil akhirnya ≥0, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe talking stick  efektif 

terhadap aktivitas belajar PKn materi Globalisasi, karena kelas eksperimen 1 lebih 

tinggi daripada kelas konvensional. Namun sebaliknya, apabila hasil akhirnya ≤0, 

maka model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing, tidak efektif terhadap 

aktivitas belajar PKn materi Pengaruh Globalisasi, karena kelas eksperimen 1 lebih 

rendah daripada kelas konvensinal. Pengujian keefektifan menurut Sugiyono (2014: 

118) menggunakan rumus, secara empiris tingkat keefektifan model pembelajaran 

kooperatif teknik berkirim salam dan soal, yaitu:  

(O2 - O1) – (O6 – O5) = (91,79– 81,74) – (76,17 – 66,93) 

= 10,05 – 9,24 

   = 0,81 

Berdasarkan perhitungan secara empiris menggunakan rumus tersebut, hasil 

akhir yang diperoleh yaitu 0,81. Dengan demikian, secara empiris tingkat 

keefektifan model pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal, 

terhadap aktivitas belajar siswa pada pembelajaran PKn materi Pengaruh 

Globalisasi sebanyak 0,81. 

4.3.3.7 Hipotesis Kedelapan 

Hipotesis yang kedelapan akan menguji keefektifan penerapan model 

pembelajaran snowball throwing terhadap aktivitas belajar PKn. Berikut ini 

hipotesisnya: 

H08 penerapan model pembelajaran snowball throwing tidak lebih efektif 

terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 
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H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha8 penerapan model pembelajaran snowball throwing efektif terhadap aktivitas 

belajar PKn siswa kelas IV. 

Ha : µ1 > µ2 

Penghitungan hipotesis kedelapan menggunakan one samples t test dengan 

menggunakan SPSS versi 21. Hasil uji keefektifan model pembelajaran snowball 

throwing terhadap kelas konvensional dapat dilihat pada Tabel 4.24. 

Tabel 4.24 Hasil Uji Keefektifan antara Model Snowball Throwing  dan   
Konvensional terhadap Aktivitas Belajar PKn 

One-Sample Test 

 Test Value = 71.56 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

eksperimen2 5.098 31 .000 8.784 5.27 12.30 

Sumber data: Lampiran 53 

Tabel 4.24 menunjukkan  nilai signifikansi kelas yang menerapkan model 

pembelajaran talking stick sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). Nilai thitung yaitu 5,098, 

sedangkan nilai ttabel yaitu 1,696 (5,098> 1,696). Menurut kriteria pengambilan 

keputusan, jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima, dan jika -thitung < -ttabel atau 

thitung > ttabel, maka H0 ditolak (Priyatno 2010: 31). Mengacu pada kriteria 

pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima atau 

penerapan model pembelajaran talking stick efektif terhadap aktivitas belajar PKn 

siswa kelas IV. 
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Pengujian keefektifan dalam penelitian ini juga dilakukan secara empiris. 

Pengujian keefektifan secara empiris menurut Sugiyono (2014: 118) menggunakan 

rumus:  

Keterangan: 

O3  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas eksperimen 2 pertemuan ke-1 

O4  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas eksperimen 2 pertemuan ke-2 

O5  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas konvensional pertemuan ke-1 

O6  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas konvensional pertemuan ke-2 

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu, apabila hasil akhirnya ≥0, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

efektif terhadap aktivitas belajar PKn materi Globalisasi, karena kelas eksperimen 

2 lebih tinggi daripada kelas konvensional. Namun sebaliknya, apabila hasil 

akhirnya ≤0, maka model pembelajaran snowball throwing, tidak efektif terhadap 

aktivitas belajar PKn materi Globalisasi, karena kelas eksperimen lebih rendah 

daripada kelas konvensional. Pengujian keefektifan menurut Sugiyono (2014: 118) 

menggunakan rumus, secara empiris tingkat keefektifan model pembelajaran 

snowball throwing, yaitu:  

(O4 – O3) – (O6 – O5) = (85,29 – 75,39) – (77,17 – 66,93) 

= 9,90 – 9,24 

   = 0,66 

Berdasarkan perhitungan secara empiris menggunakan rumus tersebut, hasil 

akhir yang diperoleh yaitu 0,66. Dengan demikian, secara empiris tingkat 

(O4 – O3) – (O6 – O5) 
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keefektifan model pembelajaran snowball throwing, terhadap aktivitas belajar 

siswa pada pembelajaran PKn materi Globalisasi sebanyak 0,66. 

4.3.3.1 Hipotesis Kesembilan 

H09 penerapan model pembelajaran talking stick tidak lebih efektif dari snowball 

throwing terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 

H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha9 penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif dari snowball 

throwing  terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 

Penghitungan hipotesis kesembilan menggunakan one samples t test dengan 

menggunakan SPSS versi 21. Hasil uji keefektifan aktivitas belajar antara yang 

menggunakan model pembelajaran talking stick  atau model pembelajaran snowball 

throwing dapat dilihat pada tabel 4.25. 

Tabel 4.25 Hasil Uji Keefektifan antara Model Pembelajaran Talking stick dan 
Snowball Throwing Terhadap Aktivitas Belajar 

One-Sample Test 
 Test Value = 80,34 

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
eksperimen 1 5,110 33 .000 6.454 3,88 9,02 

Sumber data: Lampiran 52 

Berdasarkan tabel 4.25 menunjukkan bahwa nilai signifikansi kelas yang 

menerapkan model pembelajaran snowball throwing sebesar 0,00 (0,00 < 0,05). 

Nilai thitung yaitu 5,110, sedangkan nilai ttabel yaitu 1,692 (5,110 < 1,692). Menurut 

kriteria pengambilan keputusan, jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima, dan jika 

-thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak (Priyatno 2010: 31). Mengacu pada 
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kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima atau penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif terhadap 

aktivitas belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran talking stick 

lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran snowball throwing terhadap 

aktivitas belajar PKn di kelas IV. 

Pengujian keefektifan dalam penelitian ini juga dilakukan secara empiris. 

Pengujian keefektifan secara empiris menurut Sugiyono (2014: 118) menggunakan 

rumus:  

Keterangan: 

O1  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas eksperimen 1 pertemuan ke-1 

O2  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas eksperimen 1 pertemuan ke-2 

O3  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas eksperimen 2 pertemuan ke-1 

O4  : rata-rata nilai aktivitas belajar kelas eksperimen 2 pertemuan ke-2 

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu, apabila hasil akhirnya ≥0, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran talking stick lebih efektif dari 

pembelajaran snowball throwing terhadap aktivitas belajar PKn Pengaruh 

Globalisasi, karena kelas eksperimen 1 lebih tinggi daripada kelas eksperimen 2. 

Namun sebaliknya, apabila hasil akhirnya ≤0, maka model pembelajaran talking 

stick, tidak efektif terhadap aktivitas belajar PKn materi Globalisasi, karena kelas 

eksperimen 1 lebih rendah daripada kelas eksperimen 2. Pengujian keefektifan 

menurut Sugiyono (2014: 118) menggunakan rumus, secara empiris tingkat 

keefektifan model pembelajaran talking stick, yaitu:  

(O2 - O1) – (O4 - O3) 
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(O2 - O1) – (O4 - O3) = (91,79 – 81,79) – (85,29 – 75,39) 

= 10,05 – 9,90 

   = 0,15 

Berdasarkan perhitungan secara empiris menggunakan rumus tersebut, 

hasil akhir yang diperoleh yaitu 0,15. Dengan demikian, secara empiris tingkat 

keefektifan model pembelajaran talking stick dibanding snowball throwing 

terhadap aktivitas belajar siswa pada pembelajaran PKn materi Globalisasi 

sebanyak 0,15. 

4.3.3.2 Hipotesis Kesepuluh 

Hipotesis yang kesepuluh akan menguji keefektifan penerapan model 

pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar PKn materi Globalisasi di Kelas 

IV SD. Berikut ini hipotesisnya: 

H010 penerapan model pembelajaran talking stick tidak lebih efektif terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha10 penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif terhadap hasil 

belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 

Penghitungan hipotesis kesepuluh menggunakan one samples t test dengan 

menggunakan SPSS versi 21. Hasil uji keefektifan model pembelajaran talking stick 

terhadap konvensional dapat dilihat pada tabel 4.26. 
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Tabel 4.26 Hasil Uji Keefektifan antara Model Talking Stick  dan Konvensional 
terhadap Hasil Belajar PKn 

One-Sample Test 

 Test Value = 67.81 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

eksperimen1 7.388 33 .000 14.396 10.43 18.36 

Sumber data: Lampiran 53 

Berdasarkan tabel 4.26 menunjukkan bahwa nilai signifikansi kelas yang 

menerapkan model pembelajaran talking stick sebesar 0,00 (0,00 < 0,05). Nilai 

thitung yaitu 7,388, sedangkan nilai ttabel yaitu 1,692 (7,388> 1,692). Menurut kriteria 

pengambilan keputusan, jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima, dan jika -thitung 

< -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak (Priyatno 2010:31). Mengacu pada kriteria 

pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima atau 

penerapan model pembelajaran talking stick efektif terhadap hasil belajar PKn 

siswa kelas IV. 

Pengujian keefektifan dalam penelitian ini juga dilakukan secara empiris. 

Pengujian keefektifan secara empiris menurut Sugiyono (2014: 118) menggunakan 

rumus:  

Keterangan: 

O1  : rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 1 

O2  : rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 1 

(O2 - O1) – (O6 – O5) 
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O5  : rata-rata nilai hasil tes awal kelas konvensional 

O6  : rata-rata nilai hasil tes akhir kelas konvensional 

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu, apabila hasil akhirnya ≥0, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran talking stick efektif terhadap hasil 

belajar PKn materi Globalisasi, karena kelas eksperimen 1 lebih tinggi daripada 

kelas konvensional. Namun sebaliknya, apabila hasil akhirnya ≤0, maka model 

pembelajaran talking stick, tidak efektif terhadap hasil belajar PKn materi 

Globalisasi, karena kelas eksperimen 1 lebih rendah daripada kelas konvensional. 

Pengujian keefektifan menurut Sugiyono (2014: 118) menggunakan rumus, secara 

empiris tingkat keefektifan model pembelajaran talking stick, yaitu:  

(O2 - O1) – (O6 – O5) = (82,21 – 46,18) – (67,81 – 44,84) 

= 36,03 – 22,97 

   = 13,06 

Berdasarkan perhitungan secara empiris menggunakan rumus tersebut, 

hasil akhir yang diperoleh yaitu 13,06. Dengan demikian, secara empiris tingkat 

keefektifan model pembelajaran talking stick, terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran PKn materi Globalisasi sebanyak 13,06. 

4.3.3.3 Hipotesis Kesebelas 

Hipotesis yang kesebelas akan menguji keefektifan penerapan model 

pembelajaran snowball throwing terhadap hasil belajar PKn. Berikut ini 

hipotesisnya: 

H011 penerapan model pembelajaran snowball throwing lebih efektif terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IV. 
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 H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha11 penerapan model pembelajaran snowball throwing lebih efektif terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

Ha : µ1 > µ2 

Penghitungan hipotesis kesebelas menggunakan one samples t test dengan 

menggunakan SPSS versi 21. Hasil uji keefektifan model snonwball throwing 

terhadap konvensional dapat dilihat pada Tabel 4.27. 

Tabel 4.27 Hasil Uji Keefektifan Model Pembelajaran Snowball Throwing  dan  
Konvensional Terhadap Hasil Belajar PKn 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 67.81 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

eksperimen2 3,898 31 .000 7.346 3,0 11,19 

Sumber data: Lampiran 53 

Berdasarkan Tabel 4.27 menunjukkan nilai signifikansi kelas yang 

menerapkan model pembelajaran snowball throwing sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). 

Nilai thitung yaitu 3,898, sedangkan nilai ttabel yaitu 1,696 (3,988> 1,696). Menurut 

kriteria pengambilan keputusan, jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima, dan jika 

-thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak (Priyatno 2010: 31). Mengacu pada 

kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima atau penerapan model pembelajaran snowball throwing lebih efektif 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV. 
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Pengujian keefektifan dalam penelitian ini juga dilakukan secara empiris. 

Pengujian keefektifan secara empiris menurut Sugiyono (2014: 118) menggunakan 

rumus:  

 

Keterangan: 

O3  : rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 2 

O4  : rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 2 

O5  : rata-rata nilai hasil tes awal kelas konvensional 

O6  : rata-rata nilai hasil tes akhir kelas konvensional 

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu, apabila hasil akhirnya ≥0, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran snowball throwing efektif terhadap 

hasil belajar PKn materi Globalisasi, karena hasil tes kelas eksperimen 2 lebih 

tinggi daripada kelas konvensional. Namun sebaliknya, apabila hasil akhirnya ≤0, 

maka model pembelajaran kooperatif snowball throwing tidak efektif terhadap hasil 

belajar PKn materi Globalisasi, karena hasil tes kelas eksperimen 2 lebih rendah 

daripada kelas konvensional. Pengujian keefektifan menurut Sugiyono (2014: 118) 

menggunakan rumus, secara empiris tingkat keefektifan model pembelajaran 

snowball throwing, yaitu:  

(O4 – O3) – (O6 – O5) = (75,16 – 45,31) – (67,81 – 44,84) 

= 29,85 – 22,97 

   = 5,88 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus atau secara empiris 

tersebut, hasil akhir yang diperoleh yaitu 5,88. Dengan demikian, secara empiris 

(O4 – O3) – (O6 – O5) 
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tingkat keefektifan model pembelajaran snowball throwing, terhadap hasil belajar 

siswa pada pembelajaran PKn materi Globalisasi adalah sebanyak 5,88. 

4.3.3.1 Hipotesis Keduabelas 

H012 penerapan model pembelajaran talking stick tidak lebih efektif dari snowball 

throwing terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha12 penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif dari snowball 

throwing terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV. 

 Ha : µ1 > µ2 

Penghitungan hipotesis keduabelas menggunakan one samples t test dengan 

menggunakan SPSS versi 21. Hasil uji keefektifan hasil belajar antara yang 

menggunakan model pembelajaran talking stick  atau model pembelajaran snowball 

throwing dapat dilihat pada tabel 4.28. 

Tabel 4.28 Hasil Uji Keefektifan antara Model Talking Stick dan Snowball 
Throwing Terhadap Hasil Belajar PKn 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 75.16 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

eksperimen1 3.616 33 .001 7.046 3.08 11.01 

Sumber Data: Lampiran 53 

Tabel 4.28 menunjukkan bahwa nilai signifikansi kelas yang menerapkan 

model pembelajaran snowball throwing sebesar 0,01 (0,01 < 0,05). Nilai thitung yaitu 

3,616, sedangkan nilai ttabel yaitu 1,692 (3,616 < 1,692). Menurut kriteria 
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pengambilan keputusan, jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima, dan jika -thitung 

< -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak (Priyatno 2010: 31). Mengacu pada 

kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima atau penerapan model pembelajaran talking stick lebih efektif terhadap 

hasil belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran talking stick lebih 

efektif dibandingkan dengan model pembelajaran snowball throwing terhadap hasil 

belajar PKn di kelas IV.  

Pengujian keefektifan dalam penelitian ini juga dilakukan secara empiris. 

Pengujian keefektifan secara empiris menurut Sugiyono (2014: 118) menggunakan 

rumus:  

 

Keterangan: 

O1  : rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 1 

O2  : rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 1 

O3  : rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 2 

O4  : rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 2 

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu, apabila hasil akhirnya ≥0, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif talking stick  terhadap 

hasil belajar PKn materi Globalisasi, karena hasil tes kelas eksperimen 1 lebih 

tinggi daripada kelas eksperimen 2. Namun sebaliknya, apabila hasil akhirnya ≤0, 

maka model pembelajaran talking stick tidak lebih efektif daripada snowball 

throwing terhadap hasil belajar PKn materi Globalisasi, karena hasil tes kelas 

(O2 - O1) – (O4 - O3) 
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eksperimen 1 lebih rendah daripada kelas eksperimen 2. Pengujian keefektifan 

menurut Sugiyono (2014: 118) menggunakan rumus, secara empiris tingkat 

keefektifan model pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal, yaitu:  

(O2 - O1) – (O4 - O3) = (82,21 – 46,18) – (75,16 – 45,31) 

= 36,03 – 29,85 

   = 6,18 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus atau secara empiris 

tersebut, hasil akhir yang diperoleh yaitu 6,18. Dengan demikian, secara empiris 

tingkat keefektifan model pembelajaran kooperatif talking stick lebih tinggi 

daripada model pembelajaran snowball throwing, terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran PKn materi Globalisasi adalah sebanyak 6,18. 

4.4 Pembahasan  

Data aktivitas dan hasil belajar PKn setelah dilakukan perlakuan terhadap 

ketiga kelas, kemudian diolah dan analisis sehingga dapat dideskripsikan. Pada 

bagian pembahasan akan diuraikan tentang perbedaan aktivitas belajar siswa 

dengan penerapan model pembelajaran snowball throwing, talking stick, dan 

konvensional, perbedaaan hasil belajar siswa antara penerapan model pembelajaran 

snowball throwing, talking stick dan konvensional, keefektifan model pembelajaran  

snowball throwing dan talking stick terhadap aktivitas belajar siswa, serta 

keefektifan model pembelajaran snowball throwing dan talking stick  terhadap hasil 

belajar siswa. Berikut ini uraian selengkapnya: 
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4.4.1 Perbedaan Aktivitas Belajar Siswa antara Model Pembelajaran 
Snowball Throwing, Talking Stick dan Konvensional 

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang mampu menyediakan 

kesempatan belajar dan melakukan aktifitas sendiri bagi siswa (Hamalik 2015:171). 

Guna menciptakan aktivitas belajar yang baik hendaklah guru mampu 

menggunakan strategi pembelajaran yang menarik. Aktivitas belajar yang baik 

adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental (Sadirman 2011:100). Jika 

aktivitas mental dan fisik dapat berjalan dengan baik selama proses pembelajaran 

maka akan membuahkan aktivitas belajar yang optimal. Pembelajaran modern lebih 

menekankan pada aktivitas sejati dimana siswa belajar sambil bekerja (Hamalik 

2015:171-2). Dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta dapat mengembangkan keterampilan dalam 

hidup di masyarakat. Pengamatan terhadap aktivitas siswa pada kelas eksperimen 

1, 2, dan konvensional menunjukkan adanya perbedaan aktivitas pada masing-

masing kelas.  

Paul D. Dierich dalam Hamalik (2015:172-3) membagi aktivitas belajar 

siswa menjadi 8 kelompok. Aktivitas belajar tersebut meliputi aktivitas visual, lisan 

(oral), mendengarkan, menulis, menggambar, mental, dan emosional. Kedelapan 

aktivitas pembelajaran tersebut tidak semuanya terjadi saat pembelajaran. Misalnya 

saja dalam pembelajaran PKn di kelas IV SD materi globalisasi, aktivitas yang bisa 

terjadi meliputi aktivitas visual, lisan, mendengar, menulis, mental dan emosional. 

Aktivitas visual merupakan aktivitas yang melibatkan penglihatan atau mata 

seperti membaca, melihat gambar, dan mengamati. Dalam hal ini kegiatan visual 

terdiri dari 4 indikator, yaitu: siswa membaca buku sumber belajar, membaca 

lembar  kerja  atau  tugas  yang  diberikan  guru,  melihat  dan mengamati media 
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pembelajaran, dan mengamati siswa lain yang sedang bekerja.  Kegiatan visual di 

setiap kelas memperoleh persentase rata-rata yang berbeda-beda. Aktivitas visual 

di kelas eksperimen 1  memperoleh persentase sebesar 97,25% , di kelas eksperimen 

2 memperoleh persentase sebesar 78,75% dan  di kelas konvensional memperoleh 

persentase sebesar 75%. Hasil pengamatan menunjukkan adanya  perbedaan 

kegiatan visual di masing-masing kelas.  Dalam pembelajaran di  kelas eksperimen, 

kegiatan visual siswa lebih tinggi dibanding dalam pembelajaran di kelas 

konvensional. Kegiatan visual paling tinggi terjadi di kelas eksperimen 1 yang 

menerapkan model pembelajaran talking stick.  

Proses pembelajaran yang menggunakan  model  talking stick,  terlihat 

adanya aktivitas siswa baik membaca buku sumber belajar, membaca lembar kerja 

atau tugas yang diberikan guru, melihat dan mengamati media pembelajaran, 

maupun mengamati siswa lain yang sedang bekerja.  Pada proses pembelajaran  

dengan model  talking stick siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Setiap 

kelompok ditugaskan untuk memahami materi pelajaran terlebih dahulu dengan 

membaca kembali materi yang telah diterangkan oleh guru, setelah siswa 

memahami materi siswa disuruh untuk menutup buku bacaan dan bermain tongkat 

ajaib. Saat permainan menggunakan tongkat ajaib siswa diharapkan dapat 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru setelah siswa mendapat tongkat 

yang diberikan guru. Siswa yang dapat menjawab diindikasikan bahwa dia sudah 

memahami materi. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab atau jawaban kurang 

tepat, siswa lain dapat menambahkan jawaban dengan mengangkat tangan. Setiap 

siswa secara aktif memperhatikan media pelajaran yang digunakan selama 

penyampaian materi pelajaran, membaca buku bacaan sebelum mereka melakukan 



148 

 

  

permainan tongkat ajaib, mereka aktif selama diskusi yaitu mengamati siswa lain 

yang sedang menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh temannya.  

Aktivitas visual di kelas eksperimen 2 yang menerapkan model 

pembelajaran snowball throwing juga sudah berjalan dengan baik. Aktivitas yang 

ditunjukkan tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan kelas konvensional. Di 

kelas eksperimen 2 ada beberapa siswa yang tidak membaca buku bacaan sehingga 

dalam membuat pertanyan kadang kala tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Selain itu, dalam proses diskusi ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

teman yang sedang menjawab soal. Selama diskusi ada juga siswa yang tidak 

bekerja dalam usaha pembuatan soal dan menjawab soal kiriman.  

Aktivitas visual di kelas konvensioanl juga berbeda dengan di kelas 

eksperimen 1 dan 2. Di kelas konvensional kegiatan visual yang terjadi lebih rendah 

daripada di kelas eksperimen 1 dan 2. Di kelas konvensional aktivitas siswa dalam 

membaca buku bacaan hanya dilakukan oleh beberapa siswa saja. Siswa juga 

kurang begitu memperhatikan lembar jawaban yang digunakan untuk berdiskusi, 

tetapi dalam usaha mengamati media pembelajaran dan mengamati siswa lain yang 

sedang bekerja cukup baik. Saat penyampaian materi pelajaran oleh guru, siswa 

senantiasa tenang dan memperhatikan media yang digunakan guru.  

Kegiatan lisan (oral) merupakan kegiatan yang melibatkan aktivitas alat 

ucap yaitu mulut. Dalam penelitian ini kegiatan lisan terdiri dari 4 indikator, yaitu: 

siswa dapat mengemukakan pendapat, siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru, 

siswa dapat bertanya mengenai hal yang belum diketahui kepada guru atau teman, 

serta siswa dapat berdiskusi dengan baik. Kegiatan lisan disetiap kelas memperoleh 

persentase yang berbeda yaitu di kelas eksperimen 1 memperoleh nilai sebesar 
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97,25%, di kelas eksperimen 2 memperoleh nilai sebesar 77,5%, dan di kelas 

konvensional memperoleh nilai sebesar 57,5%. Berdasarkan hasil pengamatan 

diperoleh perbedaan diantara ketiga kelas. Aktivitas lisan tertinggi terjadi di kelas 

eksperimen 1, kemudian kelas eksperimen 2, selanjutnya di kelas konvensional.  

Aktivitas lisan di kelas eksperimen 1, 2, dan konvensional memiliki 

perbedaan yang mencolok. Di kelas eksperimen 2, siswa dapat menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok lain tetapi ditulis terlebih dahulu dalam 

kertas yang berisi pertanyaan dari kelompok lain sehingga aktivitas lisan mereka 

lebih pada diskusi kelompok. Di kelas eksperimen 1 siswa aktif dalam menjawab 

pertanyaan yang di lontarkan oleh guru. Di kelas eksperimen 1 siswa juga aktif 

dalam mengemukakan pendapat, contohnya saat siswa menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru secara langsung. Ketika ada teman yang tidak bisa 

menjawab, siswa lain boleh menambahkan jawaban. Di kelas eksperimen 1 dan 2 

siswa aktif bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami selama proses 

pembelajaran berlangsung, sehingga mereka menjadi lebih paham mengenai materi 

yang diajarkan.  

Kegiatan lisan di kelas konvensional memiliki perbedaan yang signifikan 

dibandingkan di kelas eksperimen 1 dan 2. Kegiatan lisan di kelas konvensional 

hanya didominasi oleh beberapa siswa. Ada siswa yang secara aktif mengemukakan 

pendapat, menjawab pertanyaan, bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka 

ketahui, dan dapat berdiskusi dengan baik tetapi ada juga yang kurang aktif sama 

sekali dalam kegiatan lisan. Siswa yang kurang aktif biasanya bertanya tetapi tidak 

sesuai dengan pelajaran yang diajarkan dan bahkan mereka sering berbicara  dengan 

teman satu kelompoknya membahas permasalahan di luar diskusi.  
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Kegiatan mendengarkan dalam penelitian ini terdiri dari 4 indikator, 

yaitu:siswa mendengarkan penyajian materi dari guru, mendengarkan percakapan 

diskusi teman satu kelompok, mendengarkan jawaban atau pendapat kelompok lain, 

dan mendengarkan arahan dari guru. Kegiatan mendengarkan di setiap kelas jika 

dipersentasekan masing-masing memperoleh 86,50% nilai di kelas eksperimen 1, 

90,00% di kelas eksperimen 2, dan 87,75% di kelas konvensional. Hasil 

pengamatan menunjukkan adanya perbedaan aktivitas mendengarkan pada setiap 

kelas. Aktivitas mendengarkan tertinggi berada di kelas eksperimen 2, kemudian di 

kelas konvensional dan yang terakhir di kelas eksperimen 1. Aktivitas 

mendengarkan di kelas ekspeimen 2 memiliki rata-rata persentase paling tinggi. 

Aktivitas mendengarkan di kelas eksperimen 2 sudah berjalan dengan baik. Siswa 

yang berada di kelas eksperimen 2 dengan menggunakan model pembelajaran 

snowball throwing aktif mendengarkan penyajian materi dari guru. Siswa juga 

mendengarkan percakapan yang dilakukan oleh temannya dalam membahas tugas 

yang diberikan guru. Sedangkan, di kelas konvensional, aktivitas mendengarkan 

juga sudah berjalan dengan baik meskipun belum keseluruhan siswa menerapkan 

indikator yang diamati. Di kelas eksperimen 1 siswa sudah mendengarkan materi 

yang disampaikan guru, tetapi biasanya ada yang bermain sendiri dengan teman 

satu bangkunya. Di kelas konvensional siswa  kurang mendengarkan arahan dari 

guru selama proses pembelajaran sehingga kelas biasanya terdengar gaduh. 

Adapula di kelas eksperimen 2 aktivitas mendengarkan memperoleh persentase 

paling tinggi diantara kelas eksperimen 1 dan konvensional.  

Kegiatan menulis dalam penelitian ini terdiri dari 4 indikator, yaitu: siswa 

menulis materi yang disampaikan guru, siswa menulis pertanyaan yang terdapat 



151 

 

  

dalam diskusi, siswa menulis jawaban dari pertanyaan yang telah dilontarkan, dan 

siswa mengerjakan soal evaluasi. Pada kegiatan menulis, setiap kelas memperoleh 

persentase yang berbeda-beda. Aktivitas menulis di kelas eksperimen 1 

memperoleh persentase sebesar 82,50%, kelas eksperimen 2 memperoleh 

persentase sebesar 93,50%, dan di kelas konvensional memperoleh persentase 

sebesar 75,75%. Hasil pengamatan menunjukkan adanya perbedaan aktivitas 

menulis di setiap kelas. Kegiatan menulis yang sangat tinggi ditunjukkan di kelas 

eksperimen 2 yang menerapkan model pembelajaran snowball throwing. Di kelas 

eksperimen 2 siswa aktif menulis jawaban dalam kertas yang berisi pertanyaan dari 

kelompok lain. Di kelas eksperimen 1 siswa juga aktif mencatat materi yang 

disampaiakan guru di papan tulis.  

Aktivitas menulis di kelas eksperimen 1 memperoleh nilai di bawah kelas 

eksperimen 2. Hal ini disebabkan beberapa siswa tidak mengikuti arahan guru 

untuk mencatat materi yang tertulis di papan tulis, tidak mencatat soal dan jawaban 

yang dilontarkan oleh guru, siswa juga kurang aktif mencatat jawaban diutarakan 

oleh kelompok lain. Adapula di kelas konvensional aktivitas menulis belum 

terlaksana secara signifikan. Hal ini terjadi karena siswa malas untuk menulis 

materi yang ada di papan tulis. Siswa di kelas konvensional merasa apa yang sudah 

ditulis di buku sumber PKn isinya sama saja seperti yang diterangkan oleh guru. 

Siswa kurang aktif dalam menulis jawaban dari pertanyaan yang belum mereka 

ketahui.  

Selanjutnya, penilaian kegiatan mental dalam penelitian ini terbagai 

menjadi 4 indikator, yaitu: siswa dapat merenungkan setiap pertanyaan atau 

jawaban, siswa bersama teman satu kelompok berusaha memecahkan masalah dan 
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membuat keputusan, siswa melaksanakan arahan serta bimbingan guru, dan siswa 

dapat mengingat-ingat materi pelajaran. Aktivitas mental di kelas eksperimen 1, 

eksperimen 2, dan kelas konvensional memiliki perbedaan yang tidak begitu 

mencolok. Perbedaan aktivitas mental ketiga kelas dapat dilihat dari hasil penilaian 

pengamatan yang dilakukan oleh guru. Di kelas eksperimen 1 memperoleh nilai 

77,5%, sedangkan di kelas eksperimen 2 memperoleh nilai 72,5%, dan di kelas 

konvensional memperoleh nilai 62,5%.  

Aktivitas mental di kelas eksperimen 2 yang menggunkan model snowball 

throwing  memperoleh nilai lebih kecil dibanding eksperimen 1. Hal ini 

dikarenakan dalam diskusi yang dilakukan di kelas eksperimen 2, siswa belum 

mampu menerapkan adanya pembagian tugas dalam mengerjakan soal. Dalam 

membuat dan menjawab soal masih didominasi oleh beberapa anak yang dirasa 

mumpuni. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan rendah belum dipercaya 

dalam membuat maupun menjawab soal. Siswa juga belum dapat mengingat 

keseluruhan materi yang disampaikan guru dalam pembelajaran, sehinngga dalam 

membuat soal siswa seringkali melenceng dari materi yang telah dipelajari. 

Adapula di kelas eksperimen 1 yang menerapkan model pembelajaran 

talking stick aktivitas mental yang terjadi memiliki rata-rata yang tinggi diantara 

kelas eksperimen 2 dan konvensional. Di kelas eksperimen 1 karena menggunakan  

model pembelajaran talking stick, siswa antusias dengan cara yang dilakukan guru 

saat menunjuk anak. Guru menggunakan tongkat yang diiringi lagu sehingga 

menambah antusias siswa. Siswa antusias karena model yang digunakan oleh guru 

berbeda dari biasanya.   
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Di kelas konvensional kegiatan diskusi yang dilakukan siswa cenderung 

ramai sendiri. Hanya beberapa anak dalam satu kelompok yang memikirkan 

jawaban dalam lembar kerja siswa (LKS). Siswa di kelas konvensional juga tidak 

terlalu mengingat materi yang sampaikan oleh guru sehingga mereka juga kesulitan 

dalam menjawab soal.  

Kemudian yang terakhir adalah aktivitas emosional, yang terdiri dari 4 

indikator, yaitu: siswa dapat menunjukkan motivasi yang baik dalam mengikuti 

pelajaran, siswa percaya diri saat bekerja sama, siswa menunjukkan ketenangan 

saat berbicara dan siswa dapat menghargai pendapat orang lain. Kegiatan emosional 

di setiap kelas memperoleh persentase sebesar 75% di kelas eksperimen 1, 67,5% 

di kelas eksperimen 2, dan 63,25% di kelas konvensional. Hasil pengamatan 

menunjukkan adanya perbedaan kegiatan emosional di masing-masing kelas. 

Aktivitas emosional di kelas eksperimen 1 memiliki nilai rata-rata lebih tinggi 

daripada kelas eksperimen 2 dan konvensional. Aktivitas emosional di kelas 

eksperimen 1 pada indikator menunjukkan motivasi yang baik dalam mengikuti 

pelajaran, percaya diri saat bekerja sama dan menghargai pendapat siswa lain 

sangat tinggi. Hal ini terlihat saat siswa antusias menyanyikan lagu “tongkat ajaib” 

dan menjawab pertanyaan yang di lontarkan oleh guru. Akan tetapi, siswa di kelas 

eksperimen 1 masih gugup dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh 

guru.  

Aktivitas emosional di kelas eksperimen 2 juga memperoleh nilai lebih 

rendah. Hal ini dikarenakan siswa gaduh saat diskusi dan seringkali siswa tidak 

membahas materi diskusi. Mereka seringkali berbicara dengan teman satu 

kelompoknya. Selanjutnya di kelas konvensional aktivitas emosional memiliki nilai 
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yang paling rendah. Hal ini dikarenakan siswa kurang termotivasi dalam proses 

pembelajaran karena siswa cenderung gaduh saat berdiskusi, mereka juga tergesa-

gesa saat mengikuti pelajaran.  

Berdasarkan pemaparan keenam aspek aktivitas yang diamati, pembelajaran 

di kelas konvensional menujukkan nilai aktivitas yang paling rendah diantara kedua 

kelas eksperimen. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran konvensional tidak 

dapat memenuhi kebutuhan siswa dengan baik. Pembelajran di kelas konvensional 

belum sepenuhnya mengaktifkan keseluruhan siswa. Siswa masih suka ramai 

sendiri saat dijelaskan maupun saat berdiskusi.  

Di kelas eksperimen 1 dan 2 memiliki nilai perbedaan yang tinggi , karena 

kedua model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Huda (2014b:215), model 

pembelajaran snowball throwing dan talking stick merupakan model pembelajaran 

komunikatif dimana pembelajaran komunikatif adalah model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat membaca dan menulis dengan baik, belajar dengan 

orang lain, menggunakan media, menerima informasi, dan menyampaiakan 

informasi. Kategori pembelajaran komunikatif merupakan kategori pemebelajaran 

yang berusaha mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran. Tetapi dari kedua 

model pembelajaran tersebut model pembelajaran yang memiliki nilai aktivitas 

tertinggi adalah model pembelajaran talking stick. Penerapan model pembelajaran 

talking stick dapat mengaktifkan siswa karena model ini menggunakan tongkat dan 

lagu saat pembelajara, sehingga siswa menjadi termotivasi  saat pembelajaran.  



155 

 

  

4.4.2 Perbedaan Hasil Belajar Siswa antara Model Pembelajaran Snowball 
Throwing, Talking Stick dan Konvensional 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen jenis komparasi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan penerapan model pembelajaran 

snowball throwing, talking stick dan konvensional dalam pembelajaran globalisasi 

pada siswa kelas IV SD Negeri Muarareja 02 Kota Tegal. Peneliti melakukan uji 

prasyarat instrumen dan uji prasyarat analisis data sebelum melakukan penelitian. 

Uji prasyarat instrumen meliputi uji validitas, reliabilitas, daya beda soal, dan 

tingkat kesukaran soal. Peneliti melakukan uji coba instrumen di kelas uji coba, 

yaitu SDN Tegalsari 04 Kota Tegal. Setelah uji coba dilaksanakan, didapatlah 

instrumen penelitian yang telah memenuhi syarat. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa PKn. Variabel hasil belajar 

diukur dengan menggunakan soal tes (posttest) yang berjumlah 20 soal dengan 

empat pilihan jawaban. Instrumen soal yang telah melalui tahap uji prasyarat 

analisis, sehingga tidak diragukan lagi penggunaannya dalam penelitian. 

Hasil belajar merupakan hasil dari perubahan perilaku (Purwanto 2014:48). 

Hasil belajar dalam penelitian ini berupa hasil belajar kognitif yang diukur 

menggunakan instrumen berupa tes (posttest) pada akhir pembelajaran. Tes berupa 

soal berbentuk pilihan ganda sejumlah 20 butir soal yang terdiri dari 5 soal dengan 

kategori mudah, 10 soal dengan kategori sedang, dan 5 soal dengan kategori sulit. 

Soal tersebut berfungsi untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa pada ranah C1-

C3. Hasil posttest pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil 

belajar setiap kelas. Kelas eksperimen 1 mendapatkan perolehan skor rata-rata 
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sebesar 82,21. Kelas eksperimen 2 mendapatkan skor rata-rata sebesar 75,16. 

Sedangkan kelas konvensional mendapatkan perolehan skor rata-rata sebesar 67,81. 

Ada perbedaan hasil belajar yang diperoleh pada kelas eksperimen 1 dengan 

kelas konvensional, kelas eksperimen 2 dengan kelas konvensional, dan kelas 

eksperimen 1 dengan 2. Hal ini dikarenakan perbedaan model pembelajaran yang 

diterapkan. Model pembelajaran yang diterapkan di kelas eksperimen 1 dan 2 yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dan talking stick, sedangkan 

pada kelas konvensional hanya menerapkan pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran di kelas eksperimen 1 yang menerapkan model pembelajaran 

snowball throwing berjalan dengan baik. Dalam proses pembelajaran siswa aktif 

dalam berdiskusi bersama anggota kelompoknya sehingga hal ini memungkinkan 

siswa untuk memperoleh pengetahuan baru. Pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran snowball throwing menuntut siswa untuk dapat membuat soal dan 

menjawab pertanyaan. Hal ini merupakan salah satu cara mereka dapat memahami 

materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Jika mereka telah memahami 

materi pelajaran diharapkan hasil belajar akan menjadi lebih baik. Hal ini terbukti 

dengan hasil yang didapatkan setelah menerapkan model pelajaran snowball 

throwing hasil belajar lebih baik dari kelas konvensional.  

Berdasarkan analisis data menggunakan uji Manova pada program SPSS 21 

menghasilkan kesimpulan terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas IV pada 

mata pelajaran PKn materi globalisasi antara pembelajaran yang menggunakan 

model snowball throwing dengan menggunakan metode konvensional, model 

pembelajaran talking stick dengan pembelajaran konvensional, dan model 

pembelajaran snowball throwing dengan talking stick. Pelaksanaan pembelajaran 
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di kelas eksperimen 1 yang menerapkan model pelajaran talking stick hasil belajar 

yang diperoleh lebih baik dibandingkan di kelas eksperimen 2 dan kelas 

konvensional. Pembelajaran yang menggunkan model talking stick mendorong 

siswa untuk benar-benar memahami materi pelajaran. Hal ini dikarenakan sebelum 

memulai pelajaran siswa dianjurkan untuk membaca ulang materi yang telah 

disampaikan oleh guru. Sehingga dalam pelaksanaan diskusi yang menggunakan 

tongkat ajaib siswa dapat menjawab pertanyaan. Hal tersebut membuat siswa lebih 

siap selama proses pembelajaran dan mereka juga dapat menyampaikan jawaban 

menurut pendapat mereka. Sehingga pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih 

bermakna dan dapat tersimpan lama dalam memori anak.  

Pembelajaran yang berlangsung di kelas konvensional masih didominasi 

guru dan beberapa siswa. Siswa yang aktif biasanya sering menjawab, sedangkan 

siswa yang tidak aktif mereka biasanya ramai sendiri dengan teman teman di sekitar 

tempat duduknya. Di kelas konvensional siswa diberi LKS untuk dikerjakan secara 

berkelompok. Siswa di kelas konvensional sudah dapat bertukar pendapat dengan 

teman sekelompoknya tetapi hal tersebut hanya dilaksanakan oleh siswa-siswa yang 

aktif. Di kelas konvensional masih banyak siswa yang tidak berpendapat selama 

diskusi, sehingga mereka belum mendapatkan pengetahuan yang lebih luas 

mengenai materi yang mereka pelajari.  

Perbedaan hasil belajar kelas eksperimen 1, 2, dan konvensional terjadi 

karena adanya perlakuan yang berbeda di ketiga kelas. Di kelas eksperimen 2 yang 

menerapkan model pembelajaran snowball throwing siswa dituntut aktif dalam 

berdiskusi sehingga mereka lebih mudah mengkontruksikan pengetahuannya. Di 
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kelas eksperimen 1 siswa dituntut dapat mengingat materi yang telah mereka 

pelajari bersama anggota kelompoknya sehingga mereka dapat mengkontruksikan 

pengetahuannya. Adapula di kelas konvensional siswa hanya menghadapi kesulitan 

untuk mengkontruksikan pengetahuannya. Pendalaman materi lebih ditekankan di 

kelas eksperimen 1 sehingga nilai hasil belajar yang didapatkan paling tinggi. Di 

kelas eksperimen 1 siswa siswa lebih mudah mengkontruksikan pengetahuannya, 

sehingga pengetahuan tersebut tersimpan pada memori anak dalam kurun waktu 

yang cukup lama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Morgan (1986) dalam Rifa’I 

dan Anni (2012: 66) yang menyatakan belajar merupakan perubahan yang relatif 

permanen yang terjadi karena praktik atau pengalaman. Jika siswa mengalami 

sendiri proses mengkontruksikan pengetahuannya maka siswa akan menyimpan 

pengetahuan tersebut dalam kurun waktu yang lama. 

4.4.3 Keefektifan Model Pembelajaran Talking Stick Terhadap Aktivitas 
Belajar Siswa 

Pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang hasil belajar dan aktivitas 

belajar siswa menjadi lebih baik karena menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah daripada menggunakan pembelajaran konvensional (Susanto 2015: 55). 

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menciptakan pembelajaran yang 

efektif yaitu dengan mennggunakan model kooperatif. Model pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang menciptakan kerjasama antar 

siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Suprijono (2013:54), pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran dengan konsep yang lebih luas meliputi semua jenis 

kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 
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diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif diarahkan oleh guru, 

dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan 

bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan 

masalah yang dimaksud. Hal ini mendorong siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Jika siswa aktif, maka informasi atau pengetahuan yang mereka 

peroleh nantinya dapat tersimpan lama dalam memori anak.  

Interaksi yang terjadi dalam pembelajaran model snowball throwing dan 

talking stick dalam bekerja sama antar siswa saling terjalin dengan baik, tetapi 

pembelajaran dengan menggunakan model talking stick lebih baik dibandingkan 

dengan snowball throwing. Kedua model ini merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan komunikatif (Huda 2014b: 215). Pendekatan 

komunikatif adalah pendekatan yang memungkinkan siswa untuk dapat membaca 

dan menulis dengan baik, belajar dengan orang lain, menggunkan media, serta 

menerima dan menyampaikan informasi kepada orang lain. Kedua model 

pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran yang diadopsi dari 

kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kedua model pembelajaran tersebut 

merupakan model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk memahami 

materi pelajaran dengan mengintegrasikan unsur permainan di dalamnya. Tujuan 

model pembelajaran snowball throwing dan talking stick yaitu agar siswa mampu 

memahami materi pelajaran. Pembelajaran yang menarik dan mengaktifkan siswa 

biasanya dapat membuat anak lebih mudah memahami materi.  

Model pembelajaran talking stick merupakan tipe model pembelajaran 

kooperatif (Shoimin 2014:197). Model pembelajaran talking stick lebih efektif 
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diterapkan dalam pelajaran PKn materi Globalisasi daripada model snowball 

throwing. Pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model talking stick lebih 

mengaktifkan siswa. Hal ini terlihat dari aktivitas visual dan lisan siswa yang 

memiliki persentase 97,25% dengan kategori sangat tinggi.  

Aktivitas visual memperoleh persentase sangat tinggi, karena pada saat 

pembelajaran siswa aktif membaca buku sumber belajar sebelum permainan 

tongkat ajaib dimulai, serta siswa mengamati dan melihat media pembelajaran yang 

digunakan guru saat penyampaian materi. Siswa begitu antusias memahami materi 

pelajaran setelah guru menerangkan dengan cara membaca ulang buku sumber 

belajar. Siswa benar-benar membaca dan memperhatikan penjelasan guru dalam 

menyampaikan materi, sehingga siswa bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan 

guru. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Huda (2014b:225) bahwa model 

talking stick bermanfaat untuk melatih keterampilan siswa dalam membaca dan 

memahami materi pelajaran dengan cepat. Selain aktivitas visual, aktivitas lisan 

juga memperoleh persentase sangat tinggi.  

  Aktivitas lisan memperoleh persentase sangat tinggi, karena siswa dapat 

menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Apabila ada 

siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, siswa yang 

lain antusias menambahkan jawaban. Saat siswa menambahkan jawaban, mereka 

menyampaikan pendapatnya sesuai dengan materi yang telah mereka pelajari. Hal 

ini diperkuat oleh pendapat Shoimin (2014:198) bahwa model pembelajaran talking 

stick dapat melatih siswa berbicara, menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga membuat siswa menjadi aktif, dan mendorong siswa untuk 

berani mengungkapkan pendapat.  
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Aktivitas pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran talking 

stick yang memperoleh persentase rendah adalah kegiatan emosional sebesar 

75,00%.  Rendahnya nilai kegiatan emosional terlihat dari cara siswa dalam 

menyampaikan jawaban yang masih terlihat gugup. Siswa masih terlihat gugup 

dalam menyampaikan jawaban, karena setelah mereka bernyanyi tiba-tiba ditunjuk 

guru untuk menjawab pertanyaan. Kegugupan siswa terlihat dari ekspresi wajah 

mereka yang bingung  dan cara menjawab pertanyaan yang terbata-bata. Hal ini 

sesuai dengan teori Shoimin (2014: 200) bahwa salah satu kekurangan 

pembelajaran talking stick  yaitu membuat peserta didik tegang dan senam jantung, 

sehingga siswa gugup saat ditunjuk guru untuk menjawab. Sejalan dengan teori 

tersebut, Huda (2014b: 226) berpendapat bahwa salah satu kekurangan model 

talking stick adalah bagi siswa yang secara emosional belum terlatih untuk 

berbicara di hadapan guru, model ini mungkin kurang sesuai.  

Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen 1 paling tinggi 

daripada kelas eksperimen 2 dan kelas konvensional. Hal ini dikarenakan siswa di 

kelas eksperimen 1 sangat antusias saat mengikuti pelajaran. Siswa di kelas 

eksperimen 1 sangat tertarik dengan pelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Mereka 

begitu antusias karena pembelajaran yang dilakukan guru memasukkan unsur 

permainan yaitu dengan menggunakan lagu dan tongkat. Siswa SD yang memiliki 

karakteristik masih suka bermain akan merasa senang apabila proses pembelajaran 

yang dilakukan guru tidak monoton. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

disampaikan oleh Desmita (2012:35) bahwa karakteristik siswa SD itu masih 

senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang 
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merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Apabila pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru memadukan unsur permainan, maka pembelajaran tersebut 

akan memberikan pengalaman menyenangkan bagi siswa. Selain itu, materi yang 

dipelajari siswa akan lebih mudah masuk dan tersimpan lama dalam memorinya. 

Aktivitas pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen 1 dan 2 

merupakan pembelajaaran kooperatif. Penggunaan pembelajaran kooperatif akan 

dapat menumbuhkan pembelajaran yang efektif (Suprijono 2013:58). Model 

pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran yang efektif yaitu 

pembelajaran yang bercirikan: (1) memudahkan siswa belajar sesuatu yang 

bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi 

dengan sesama; (2) pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka yang 

berkompeten menilai. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di kedua 

kelas sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai 

pengamatan model untuk guru. Guru memperoleh skor tertinggi dalam pelaksanaan 

model di kelas snowball throwing daripada dikelas talking stick. Akan tetapi 

berdasarkan nilai pengamatan model pembelajaran untuk siswa, yang memperoleh 

nilai tertinggi yaitu yang berada di kelas yang menerapkan model talking stick. Hal 

ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang menarik dapat mengaktifkan 

siswa saat proses pembelajaran.  

Siswa di kelas eksperimen 1 lebih antusias saat mengikuti pelajaran yaitu 

terlihat dari kesiapan siswa selama mengikuti pelajaran. Siswa juga memiliki 

motivasi yang baik terhadap penerapan model talking stick. Berdasarkan 

pembahasan hasil penelitian dan kajian teori dapat disimpulkan, penggunaan model 
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pembelajaran kooperatif tipe talking stick paling efektif terhadap aktivitas belajar 

siswa kelas IV SD pada pelajaran PKn materi Globalisasi. 

4.4.4 Keefektifan Model Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap 
Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan perhitungan statistik hasil penelitian menunjukkan model 

pembelajaran snowball throwing efektif terhadap aktivitas belajar siswa 

dibandingkan pembelajaran konvensional, tetapi model pembelajaran snowball 

throwing kurang efektif jika dibandingkan dengan model pembelajaran talking 

stick. Aktivitas pembelajaran yang terjadi di kelas eksperimen 2 cukup efektif 

dibandingkan di kelas konvensional. Penggunaan model pembelajaran snowball 

throwing membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari 

antusias siswa dalam berdiskusi. Siswa berpartisipasi aktif dalam membuat soal dan 

menjawab soal. Meskipun ada beberapa siswa yang tidak begitu aktif dalam 

kelompok, tetapi dia masih mau mencatat soal dan jawaban yang teman satu 

kelompoknya buat. Hal ini membuktikan teori Hamalik (2015:171), bahwa 

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menciptakan kerjasama antar 

siswa. Adanya kerjasama dalam kelompok diharapkan memberikan efek yang lebih 

baik dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas pembelajaran di kelas eksperimen 2 

rata-rata persentasenya sebesar  80,34% dengan kriteria sangat tinggi. Teori 

kognitif menyatakan bahwa dalam pembelajaran yang efektif, siswa tidak sekedar 

merespon akan tetapi juga mampu mengolah dan mentransformasi informasi yang 

diterima. Dewey dalam Huda (2014b:4) menyatakan, jika interaksi antar siswa 
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berjalan baik maka siswa akan menerima umpan balik atas apa yang dilakukan 

siswa. Interaksi yang terjadi dalam pelam pembelajaran dengan model snowball 

throwing berupa kerjasama antar siswa dalam membuat soal dan menjawab soal 

dari kelompok lain. Model pembelajaran snowball throwing merupakan model 

pembelajaran kooperatif dengan pendekatan komunikatif. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Huda (2014b: 215) bahwa pembelajaran komunikatif adalah 

pembelajaran yang berbasis komunikasi. Pembelajaran dengan model ini 

memungkinkan siswa untuk dapat menjawab dan menulis dengan baik, belajar 

dengan orang lain, menerima informasi dan sebagainya.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan aktivitas belajar siswa di kelas 

eksperimen 2 yang menggunkan model pembelajaran snowball throwing 

memperoleh persentase kategori sangat tinggi. Aktivitas pembelajaran yang paling 

tinggi adalah aktivitas menulis. Aktivitas menulis memperoleh persentase sebesar 

93, 50%. Aktivitas menulis memperoleh nilai tertinggi, karena pembelajaran 

dengan menggunakan model snowball throwing lebih menekankan bagaimana 

siswa mengemukakan pendapat yang ditulis di kertas. Hal ini membuktikan 

pendapat Shoimin (2014: 174-5) bahwa melalui penerapan model pembelajaran 

snowball throwing, siswa dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahannya 

dalam bentuk tulisan yang nantinya akan didiskusikan bersama anggota 

kelompoknya. Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dengan 

cara ditulis dalam kertas. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan model snowball 

throwing, guru memberikan selembar kertas pada setiap kelompok dan meminta 

kelompok tersebut menulis pertanyaan sesuai dengan materi yang dijelaskan guru. 
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Setelah menulis pertanyaan di kertas, kemudian kertas tersebut dilemparkan kepada 

kelompok lain. Kelompok yang mendapat kertas berisi pertanyaan, harus menjawab 

dengan cara ditulis pada kertas tersebut.  

Aktivitas pembelajaran di kelas eksperimen 2 yang memperoleh kategori 

paling rendah adalah aktivitas emosional. Aktivitas emosional yang diharapkan 

adalah siswa memiliki motivasi yang baik dalam pembelajaran, siswa percaya diri 

dalam pembelajaran, siswa menunjukkan ketenangan saat berbicara, dan siswa 

dapat menghargai pendapat siswa lain. Aktivitas emosional memperoleh persentase 

sebesar 67,50%.  Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa seringkali 

gaduh dan masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam menjawab 

pertanyaan. Siswa gaduh biasanya terjadi saat pencocokan jawaban. Siswa yang 

sedang menjawab pertanyaan biasanya tidak diperhatikan oleh siswa lain. Siswa 

yang tidak menjawab biasanya berbicara dengan teman satu kelompoknya 

membahas permasalahan di luar pembelajaran. Hal ini seperti dikemukakan oleh 

Shoimin (2014: 177), model pembelajaran snowball throwing memiliki kekurangan 

salah satunya yaitu siswa yang nakal cenderung berbuat onar dan kelas sering kali 

gaduh sendiri. Siswa cenderung gaduh bersama anggota kelompoknya sendiri. 

Ketenangan siswa dalam menyampaikan pendapat juga kurang begitu baik, karena 

siswa masih malu dalam menyampaikan pendapat. Aktivitas pembelajaran di kelas 

snowball throwing menunjukkan aktivitas yang lebih baik dibandingkan di kelas 

konvensional, akan tetapi aktivitas pembelajaran di kelas eksperimen 2 lebih 

berjalan dengan baik. Meskipun model pembelajaran snowball throwing dan 

talking stick merupakan model pembelajaran dengan pendekatan komunikatif, 

tetapi model talking stick lebih baik dibanding snowball throwing. 
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Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran snowball 

throwing  lebih tinggi dibanding kelas konvensional, akan tetapi model aktivitas 

pembelajaran snowball throwing lebih rendah dibanding kelas eksperimen 2. Pada 

Uji keefektifan aktivitas belajar antara model snowball throwing  dengan talking 

stick menunjukkan bahwa nilai thitung < ttabel (5,110 > 1,998) dan signifikansi kurang 

dari 0,05 (0,00 < 0,05) sehingga Ha diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

aktivitas belajar di kelas eksperimen 1 lebih baik dari pada kelas eksperimen 2. Jadi, 

dapat dikatakan bahwa model pembelajaran snowball throwing efektif terhadap 

aktivitas belajar siswa dibandingkan kelas konvensional, tetapi aktivitas belajar 

model snowball throwing  kurang efektif jika dibandingkan dengan model 

pembelajaran talking stick di  kelas IV SD pada mata pelajaran PKn materi 

Globalisasi. 

Rata-rata aktivitas pembelajaran di kelas yang menerapkan model snowball 

throwing memperoleh nilai lebih rendah dibandingkan di kelas eksperimen 1. Di 

kedua kelas guru sudah menggunakan bantuan media pembelajaran dalam 

penyampaian materi, dengan harapan siswa lebih memahami materi pelajaran. Di 

kelas eksperimen 2 guru sudah melakukan pembelajaran dengan maksimal. Hal ini 

terlihat dari nilai hasil pengamatan terhadap model snowball throwing yang 

dilakukan oleh guru. Guru sudah melakukan pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan pedoman observasi pelaksanaan model snowball throwing.  

Perlakuan guru di kelas eksperimen 2 sudah dilaksanakan semaksimal 

mungkin akan tetapi berdasarkan perhitungan hasil pengamatan aktivitas belajar 
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siswa dan pedoman pelaksanaan pembelajaran snowball throwing untuk siswa 

memperoleh nilai lebih rendah daripada di kelas eksperimen 1. Hal ini dikarenakan 

siswa di kelas eksperimen 2 kurang begitu aktif mengikuti jalannya pembelajaran. 

Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembelajaran siswa mengikuti pembagian 

kelompok tetapi masih gaduh, siswa aktif menyususn pertanyaan dan membuat 

jawaban dalam kelompok tetapi masih ada siswa yang kurang aktif, siswa juga 

kurang percaya diri dalam menambahkan, serta siswa kurang antusias dalam 

menyampaikan kesimpulan di akhir pembelajaran.  

Siswa kurang siap menerima pelajaran, karena saat proses belajar akan 

dimulai banyak siswa yang berangkatnya telat. Hal tersebut menyebabkan siswa 

kurang begitu siap meneriman pelajaran dan perhatian akan materi menjadi kurang 

maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2013:54-60), dalam proses 

belajar ada beberapa faktor yang memengaruhi yaitu faktor eksternal maupun 

internal. Faktor internal meliputi faktor jasmani, faktor psikologis dan kelelahan. 

Faktor psikologis yamg memengaruhi antara lain intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Siswa juga kurang Faktor eksternal yang 

memengaruhi antara lain keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor keluarga yang 

mencolok yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, karena anak kurang 

diperhatikan saat mereka akan berangkat ke sekolah. Faktor sekolah yang 

berpengaruh yaitu kurangnya disiplin sekolah hal ini terlihat dari kurangnya teguran 

dari guru menanggapi anak yang telat berangkat. Hal ini ditambah guru kelas 

eksperimen 2 berangkatnya juga tidak tepat waktu. Ini membuktikan guru belum 

bisa menjadi panutan bagi siswa.  
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Hal-hal di atas merupakan faktor-faktor yang menghambat siswa kurang 

maksimal dalam menerima pelajaran dengan penerapan model snowball throwing. 

Penerapan model pembelajaran snowball throwing sudah efektif terhadap hasil 

belajar siswa dibandingkan di kelas konvensional, akan tetapi penerapan model 

snowball throwing kurang efektif jika di bandingkan dengan model talking stick 

terhadap pelajaran PKn materi Globalisasi di kelas IV SD. 

4.4.5 Keefektifan Model Pembelajaran Talking Stick  Terhadap Hasil Belajar 
Siswa 

Materi globalisasi lebih bersifat informatif, karena siswa lebih didorong 

untuk memahami dan mengingat materi tersebut. Bagi siswa di SD Negeri 

Muarareja 02 yang masih dalam tahap perkembangan operasional konkret, materi 

tersebut masih kurang diminati siswa. Materi globalisasi bersifat hafalan sehingga  

kurang diminati oleh siswa. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah model 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Apabila siswa aktif maka hasil 

pembelajaran menjadi lebih baik.  

Hasil belajar dalam penelitian ini berupa hasil belajar dalam ranah 

kognitif. Alat ukur yang digunakan berupa instrumen tes. Tes dilaksanakan pada 

akhir pembelajaran atau bisa disebut posttest. Instrumen tes yang digunakan berupa 

soal pilihan ganda yang berjumlah 20 soal. Ranah kognitif yang dujikan meliputi 

ranah C1-C3. Hasil penelitian membuktikan pembelajaran kooperatif tipe talking 

stick efektif terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan melalui analisis 

data dengan bantuan program SPSS 21. Hasil analisis menunjukkan rata-rata hasil 

belajar di kelas eksperimen 1 sebesar 82,21, sedangkan di kelas eksperimen 2 dan 

konvensional nilai hasil rata-ratanya sebesar 75,16 dan 67,81. Hal tersebut 
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membuktikan keberhasilan sebuah pembelajaran yang efektif. Seperti yang 

dikemukakan oleh Susanto (2015: 54-5) guna menciptakan pembelajaran yang 

efektif maka perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya: (1) guru harus 

membuat persiapan mengajar yang sistematis, (2) proses pembelajaran harus 

berkualitas tinggi yang ditujukan dengan adanya penyampaian materi oleh guru 

secara sistematis, dan menggunakan berbagai variasi di dalam penyampaian, baik 

media, metode, suara, maupun gerak, (3) waktu selama proses  belajar mengajar 

berlangsung digunakan secara efektif, (4) motivasi mengajar guru dan motivasi 

belajar siswa cukup tinggi, (5) hubungan interaktif antara guru dan siswa dalam 

kelas bagus sehingga setiap terjadi kesulitan belajar dapat segera teratasi.  

Mengacu pada aspek pembelajaran efektif tersebut, pembelajaran yang 

menggunakan model talking stick sudah memenuhi kriteria pembelajaran yang 

efektif. Pada pelaksanaan pembelajaran guru sudah mempersiapkan pembelajaran 

yang sistematis dan berkualitas. Hal ini ditunjukkan dari penggunaan media yang 

digunakan oleh guru saat penyampaian materi pelajaran, serta guru juga 

menggunakan model yang mengaktifkan siswa. Model talking stick membantu 

siswa untuk memahami materi pelajaran dengan baik. Siswa disuruh untuk 

membaca dan memahami materi kembali sebelum permainan tongkat ajaib. Setelah 

siswa selesai membaca, siswa diberi pertanyaan. Pada pemberian pertanyaan, guru 

menggunakan tongkat dan lagu untuk menunjuk siswa yang nantinya menjawab 

pertanyaan tersebut. Siswa semakin termotivasi dalam pembelajaran karena guru 

menggunakan bantuan tongkat dan lagu. Pertanyaan yang dilontarkan guru sesuai 

dengan materi yang yang diterima siswa. Pembelajaran yang dilakukan dapat 

memberikan hubungan interaktif antara guru dan siswa, apabila siswa tidak bisa 
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menjawab guru bisa melempar pertanyaan tersebut kepada siswa lain dan apabila 

siswa tidak bisa menjawab guru membantu siswa untuk menjawab.  

Pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe talking stick 

berorientasi pada keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran (Shoimin, 

2014:200). Nilai hasil belajar siswa di kelas eksperimen 1 paling tinggi dibanding 

di kelas eksperimen 2 dan konvensional. Keberhasilan siswa menjawab soal-soal 

merupakan bukti model pembelajaran tersebut efektif.  

Usaha siswa dalam menjawab soal berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan poin tertinggi pada pengerjaan soal nomor 1, 8, dan 9. Soal nomor 

1 dengan indikator siswa dapat mendeskripsikan pengertian globalisasi 

memperoleh persentase 100% siswa menjawab dengan benar. Soal nomor 8 dengan 

indikator disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat menunjukkan globalisasi di 

bidang pakaian memperoleh persentase 100% siswa menjawab dengan benar. Soal 

nomor 9 dengan indikator siswa dapat menyebutkan globalisasi di bidang 

komunikasi memperoleh persentase sebesar 100% siswa menjawab dengan benar.  

Soal nomor 1, 8, dan 9 termasuk soal dengan tingkat C1, yakni soal-soal 

yang diselesaikan dengan cara menghafal materi pelajaran. Adapula soal kategori 

C1 adalah soal dengan kategori paling mudah dibanding kategori C2, C3, dan 

seterusnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Zainul dan Mulyana (2007:2.5) yang 

menyatakan, soal kategori yang awal membutuhkan kemampuan yang lebih 

sederhana daripada kategori berikutnya. Misalnya, pengetahuan (C1) merupakan 

kemampuan yang lebih sederhana daripada kemampuan pemahaman (C2), begitu 

pula kemampuan pemahaman (C2) lebih sederhana dari penerapan atau aplikasi, 

dan seterusnya. Seperti yang kita tahu, siswa SD taraf berfikitnya masih dalam 
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tahap operasional konkret. Siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini diperkuat oleh pendapat Dirman dan 

Juarsih (2014:42) yang menyatakan bahwa siswa akan mudah memahami konsep 

apabila pengertian konsep tersebut dapat diamati atau siswa melakukan siswa 

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tersebut.  

Indikator soal nomor 1, 8, dan 9 termasuk soal yang bersifat konkret. Soal-

soal tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, karena menanyakan 

tentang pengertian dan contoh globalisasi yang ada di lingkungan mereka. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2012:34) yang 

menyatakan anak usia 7-11 tahun berada dalam tahap operasional konkret. Pada 

tahap ini kemampuan siswa untuk menggolong-golongkan sudah ada tetapi belum 

bisa memecahkan masalahabstrak. Soal tersebut termasuk dalam kategori mudah, 

karena sudah tertulis dalam buku materi pelajaran dan mereka sudah 

mempelajarinya. Siswa dapat mengingat materi tersebut dengan baik karena siswa 

telah mempelajari dengan cara membaca ulang materi sebelum permainan tongkat 

ajaib dimulai. Siswa menggunakan daya ingatnya untuk mengingat materi tersebut. 

Hal ini mendukung teori Shoimin (2014:201) bahwa model pembelajaran talking 

stick memiliki kelebihan yaitu mampu melatih siswa untuk memahami materi 

pelajaran dengan cepat.  

Soal yang memperoleh poin rendah pada kelas eksperimen 1 adalah soal 

nomor 2 dan 12. Soal nomor 2 dengan indikator siswa dapat mengidentifikasi 

keadaan sebelum terjadi globalisasi memperoleh persentase sebesar 41% siswa 

menjawab benar. Soal nomor 12 dengan indikator siswa dapat memperkirakan 
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dampak positif globalisasi di lingkungannya memperoleh persentase sebesar 53% 

siswa menjawab dengan benar.  

Soal nomor 2 dan 12 termasuk dalam golongan C3 yakni soal-soal 

penerapan dari materi. Soal aplikasi merupakan soal yang membutuhkan penalaran 

dalam penyelesainnya atau bersifat abstrak, sehingga siswa banyak yang belum bisa 

menjawab dengan benar. Hal ini sesuai dengan teori Piaget (1988) dalam Rifa’i dan 

Anni (2012:34) bahwa anak usia 7-11 tahun berada pada tahapan operasional 

konkret, kemampuan untuk mengelompokkan sudah ada tetapi belum bisa 

memecahkan masalah yang sifatnya abstrak.  

Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen 1 memperoleh rata-rata paling tinggi dibandingkan di kelas eksperimen 

2 dan konvensional. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran talking stick 

mampu mengembangkan cara berfikir siswa. Siswa lebih dituntut untuk dapat 

mengingat materi sehingga pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat 

tersimpan lama dalam ingatan siswa. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran talking stick lebih efektif terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri Muarareja 02 pada materi Globalisasi 

dibandingkan dengan pembelajaran yang menerapkan model snowball throwing 

dan model konvensional. 

4.4.6 Keefektifan Model Pembelajaran Snowball Throwing  Terhadap Hasil 
Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa antara kelas eksperimen 2 yang menerapkan model 

pembelajaran snowball throwing dengan kelas yang menerapkan model 

pembelajaran talking stick dan konvensional menunjukkan adanya perbedaan. 
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Terdapat perbedaan yang mencolok antara kelas eksperimen 2 dan kelas 

konvensional. Hasil belajar di kelas eksperimen 2 yang menerapkan model 

pembelajaran snowball throwing  lebih efektif dibandingkan di kelas konvensional. 

Di kelas eksperimen 2 pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Setiap 

kelompok disuruh untuk membuat soal dan ditulis dalam sebuah kertas kemudian 

kertas tersebut di remas seperti bola selanjutnya dikirimkan kepada kelompok lain. 

Pembelajaran yang dilakukan masih memiliki unsur bermain sehingga siswa 

menjadi lebih aktif dalam mencari informasi, bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran dan menambah pemahaman akan materi yang diajarkan.  Model 

pembelajaran snowball throwing merupakan pengembangan dari model 

pembelajaran diskusi dan merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif 

(Shoimin 2014: 174).   

Model pembelajaran snowball throwing merupakan model pembelajaran 

dimana siswa saling berdiskusi bersama anggota kelompoknya untuk membuat soal 

sendiri. Setelah soal selesai dibuat selanjutnya soal tersebut dikirim kepada 

kelompok lain dalam bentuk bola kertas. Selanjutnya setelah siswa mendapat bola 

kertas berisi soal dari kelompok lain mereka berusaha untuk menjawab soal tersebut 

dengan sebaik mungkin. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melibatkan siswa 

secara aktif, sehingga harapan pengetahuan yang diperoleh siswa semakin banyak. 

Siswa diharapkan dapat berfikir kritis dan berani mengajukan pertanyaan ataupun 

mengungkapkan pendapatnya, sehingga mereka menjadi lebih paham dengan 

materi. Jika siswa menguasai materi pelajaran, maka hasil belajar yang dicapai akan 

lebih maksimal.  
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Materi yang diajarkan adalah materi Globalisasi. Materi globalisasi 

merupakan materi yang bersifat informatif dimana siswa didorong untuk 

memahami dan mengingat materi tersebut. Materi globalisasi merupakan materi 

yang perlu dipahami siswa secara mendalam karena besar harapan setelah siswa 

memahami materi ini siswa dapat menjauhi arus globalisasi yang tidak baik bagi 

kehidupannya. Guna mengukur seberapa jauh pemahaman siswa akan materi ini, 

diharapkan siswa mampu memperoleh hasil belajar yang baik. Hasil belajar dalam 

penelitian ini mengkhususkan pada ranah kognitif saja. Instrumen yang digunakan 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan 4 alternatif jawaban. Soal yang 

digunakan terdiri dari domain kognitif tingkat C1-C3 dengan kriteria soal sukar, 

sedang, dan mudah. 

Soal yang memperoleh poin tinggi pada kelas eksperimen 2 dengan jumlah 

siswa sebanyak 32 orang,  yaitu pada nomor 1, 3, 5, 9, 15, dan 19. Soal nomor 1 

dengan indikator siswa dapat mendeskripsikan pengertian globalisasi memperoleh 

persentase sebesar 100% siswa menjawab benar. Soal nomor 3 dengan disajikan 

gambar, siswa dapat mengidentifikasi contoh globalisasi memperoleh persentase 

sebesar 97% siswa menjawab benar. Soal nomor 5 dengan indikator siswa dapat 

memberikan contoh globalisasi di lingkungannya  memperoleh persentase sebesar 

100% siswa menjawab benar. Soal nomor 9 dengan indikator siswa dapat 

menyebutkan globalisasi di bidang komunikasi memperoleh persentase sebesar 

97% siswa menjawab benar. Soal nomor 15 dengan indikator siswa dapat 

menyebutkan contoh dampak negatif globalisai di bidang transportasi memperoleh 

persentase sebesar 97% siswa menjawab benar. Soal nomor 19 dengan indikator 

disajikan sebuah gambar, siswa dapat mengidentifikasi dampak globalisasi di 

berbagai bidang memperoleh persentase sebesar 97% siswa menjawab benar.  
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Soal nomer 1, 3, 9, 13, 15, dan 19 termasuk soal dalam kategori C1, yakni 

soal-soal yang dapat diselesaikan dengan cara menghafal. Soal-soal tersebut 

merupakan soal kategori mudah sampai sedang. Siswa kebanyakan bisa 

mengerjakan soal tersebut karena soal tersebut sudah di ajarkan oleh guru. Siswa 

tinggal mengingat-ingat materi yang pernah mereka pelajari. Apabila siswa bisa 

menjawab maka membuktikan bahwa siswa benar-benar mengikuti jalannya proses 

pembelajaran. Siswa SD yang taraf berfikirnya masih dalam operasional konkret 

akan bisa menjawab soal-soal yang mana materinya sudah pernah mereka terima 

sebelumnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Piaget (1988) dalam Rifa’I dan 

Anni (2012:34) bahwa siswa berusia 7-11 tahun masih berda dalam tahap 

operasional konktet. Mereka belum bisa berfikir abstrak , misalnya saja mereka 

belum bisa membayangkan bagaimana cara menyelesaikan masalah jika mereka 

belum mengalaminya secara langsung.   

Soal yang memperoleh poin rendah pada kelas eksperimen 2 adalah soal 

nomor 2, 4, dan 17. Soal nomor 2 dengan indikator siswa dapat menunjukkan 

keadaan sebelum terjadi globalisasi memperoleh persentase sebesar 41% siswa 

menjawab benar. Soal nomor 4 dengan indikator disajikan sebuah data, siswa dapat 

menunjukkan ciri-ciri globalisasi memperoleh persentase sebesar 38% siswa 

menjawab benar. Soal nomor 17 dengan indikator disajikan beberapa pernyataan 

siswa dapat memperkirakan dampak negatif globalisasi memperoleh persentase 

sebesar 44% siswa menjawab benar.  

Soal nomor 2, 4, dan 17 termasuk soal dalam kategori C3, yakni soal 

pengaplikasiaan materi tetapi sifatnya masih sederhana. Pada soal kategori C3 
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tersebut, hanya sebagian kecil siswa yang bisa menjawab. Banyak siswa yang 

belum bisa menjawab dengan benar karena soal tersebut berkaitan cara mereka 

menghadapi dampak globalisasi di lingkungannya. Indikator ketiga soal tersebut 

merupakan materi yang abstrak, sehingga siswa kesulitan untuk menjawabnya. 

Seperti yang diketahui siswa usia SD belum semuanya dapat berfikir secara abstrak. 

Hal ini mendukung teori Piaget (1988) dalam Rifa’I dan Anni (2012:34), anak usia 

7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini kemampuan siswa 

untuk menggolong-golongkann sudah ada, namun belum bisa memecahkan 

masalah abstrak.  Siswa kelas 4 SD yang memasuki jenjang kelas tinggi merupakan 

masa peralihan dari berfikir konkret ke berfikir abstrak sederhana. Jadi, siswa 

belum sepenuhnya memahami materi yang membutuhkan pemahaman terlalu 

tinggi dan pengaplikasian materi secara nyata. Siswa yang pada tahap operasional 

konkret dalam memahami konsep sangat terikat kepada proses memahami sendiri. 

Artinya, siswa akan mudah memahami konsep kalau pengertian konsep itu dapat 

diamati atau siswa itu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tersebut 

(Dirman dan Juarsih 2014:42).  

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa model pembelajaran 

snowball throwing mampu memperbaiki cara berfikir siswa, tetapi hasil 

pembelajaran belum memuaskan dibandingkan di kelas eksperimen 1. Hasil belajar 

di kelas eksperimen 2 rendah salah satunya disebabkan karena aktivitas emosional 

di kelas eksperimen 2 juga lebih rendah. Aktivitas emosi merupakan faktor 

dominan yang memengaruhi tingkah laku peserta didik, dalam hal ini termasuk pula 

perilaku belajar (Dirman dan Juarsih 2014:31). Emosi siswa terdiri dari emosi 
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positif dan negatif. Siswa memperoleh nilai hasil belajar rendah karena aktivitas 

emosi mereka rendah.  

Aktivitas emosi negatif siswa lebih dominan dibanding emosi negatif. 

Emosi negatif misalnya saja perasaan tidak senang, kecewa, tidak bergairah, 

sehingga proses belajar mengalami hambatan dan siswa tidak dapat memusatkan 

perhatian untuk belajar. Kemungkinan yang terjadi siswa mengalami kegagalan 

dalam belajar. Hal ini ditunjukkan siswa saat pembelajaran dengan model snowball 

throwing, siswa kurang bergairah dalam pelaksanaan pembelajaran. Siswa tidak 

memperhatikan teman mereka yang sedang menyampaikan jawaban setelah 

diskusi. Mereka sering berbicara sendiri dengan temannya.selain itu mereka juga 

kurang antusias memberi pendapat mengenai jawaban yang disampaikan oleh 

kelompok lain. Hal ini membuat siswa kurang memahami materi pelajaran. 

Pemahaman materi yang kurang maksimal pada setiap pembelajaran akan membuat 

hasil belajar siswa menjadi lebih rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

snowball throwing efektif terhadap hasil belajar PKn materi Globalisasi di kelas IV 

SD dibandingkan dengan model konvensional, akan tetapi keefektifan hasil belajar 

model pembelajaran snowball throwing lebih rendah dibanding model 

pembelajaran talking stick.  
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BAB 5 

PENUTUP 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Bagian penutup 

memuat simpulan dan saran. Penjelasan mengenai simpulan dan saran, akan 

diuraikan sebagai berikut ini. 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan dan 

pembahasan pada pembelajaran PKn materi Globalisasi dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperetif tipe talking stick dan snowball throwing pada siswa 

kelas IV SD Negeri Muarareja 02, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

(1) Terdapat perbedaan aktivitas belajar PKn kelas IV SD materi Globalisasi 

antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan model snowball 

throwing, talking stick, dan konvensional. Aktivitas belajar PKn siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model talking stick lebih tinggi dibanding 

aktivitas belajar PKn siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

snowball throwing maupun konvensional. Sedangkan aktivitas belajar PKn 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan model snowball throwing lebih 

tinggi dibanding aktivitas belajar PKn siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional.  
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(2) Terdapat perbedaan hasil belajar PKn kelas IV SD pada materi Globalisasi 

antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan model snowball 

throwing, talking stick , dan konvensional. Hasil belajar PKn siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model talking stick lebih tinggi dibanding 

hasil belajar PKn siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

snowball throwing maupun konvensional. Sedangkan hasil belajar PKn 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan model snowball throwing lebih 

tinggi disbanding hasil belajar PKn siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional. 

(3) Penerapan model pembelajaran snowball throwing dan talking stick efektif 

terhadap aktivitas belajar PKn siswa kelas IV  SD Negeri Muarareja 02 

materi Globalisasi. Adapun model pembelajaran talking stick yang paling 

efektif terhadap aktivitas belajar PKn siswa dibanding dengan model 

pembelajaran snowball throwing.  

(4) Penerapan model pembelajaran snowball throwing dan talking stick efektif 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV  SD Negeri Muarareja 02 materi 

Globalisasi. Adapun model pembelajaran talking stick yang paling efektif 

terhadap hasil belajar PKn siswa dibanding dengan model pembelajaran 

snowball throwing. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, model pembelajaran 

kooperatif snowball throwing dan talking stick, terbukti efektif terhadap aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Muarareja 02 pada pembelajaran PKn 
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materi Globalisasi. Guna memperoleh pembelajaran yang lebih baik lagi, peneliti 

menyampaikan saran kepada beberapa pihak terkait: 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih dan 

mempertimbangkan model pembelajaran yang hendak diterapkan. Berdasarkan 

karakteristik siswa SD khususnya kelas IV yang masih dalam tahap operasional 

konkret. Guru hendaknya menerapkan pembelajaran yang mengandung unsur 

permainan dan adanya interaksi antar siswa.  

Guru hendaknya menumbuhkan rasa berani dan percaya diri siswa untuk 

dapat menyampaikan peertanyaan, jawaban, maupun gagasan pada pelaksanaan 

model pembelajaran snowball throwing. Cara yang bisa dilakukan guru, misalnya 

memberikan reward atau hadiah bagi siswa yang berani bertanya, menjawab, 

maupun mengemukakan pendapat. Jika hal ini dilakukan oleh guru, maka siswa 

akan lebih antusias dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Guru seharusnya memberikan intruksi yang jelas mengenai pelaksanaan 

pembelajaran mennggunakan model snowball throwing. Guru bisa mengajak siswa 

untuk membuat peraturan terlebih dahulu sebelum diskusi kelompok dimulai. 

Peraturan tersebut berisis hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama 

diskusi berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar selama proses diskusi, siswa tidak 

gaduh dan berbicara sendiri dengan temannya membahas permasalahan di luar 

materi pelajaran. 

Guru hendaknya melakukan simulasi sederhana dan memberi gambaran 

umum sebelum melakukan penelitian terhadap model pembelajaran talking stick. 
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Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak gugup saat menjawab pertanyaan yang 

dilontarkan oleh guru. Sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Sekolah harus menerapkan kedisiplinan bagi seluruh warga sekolah. Cara 

yang bisa dilakukan, misalnya pembuatan tata tertib yang ditulis dan ditempelkan 

di ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata 

usaha. Selain itu juga perlu adanya hukuman atau sanksi yang jelas bagi yang 

melanggar peraturan. Pembuatan hukuman atau sanksi hendaknya dilakukan atas 

kesepakatan bersama seluruh warga sekolah.  

Sekolah hendaknya mendorong guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

workshop, seminar, maupun pelatihan mengenai model pembelajaran kooperatif. 

Hal ini diharapkan guru memiliki pengetahuan yang baik mengenai model-model 

pembelajaran kooperatif yang mampu diterapkan saat pembelajaran. Sekolah juga 

perlu memperbanyak reverensi dan koleksi buku-buku di perpustakaan mengenai 

model pembelajaran kooperatif. Hal ini diharapkan supaya guru bisa mempelajari 

dan menerapkan model pembelajaran yang mengaktifkan siswa selama proses 

pembelajaran. 

5.2.3 Bagi Dinas Terkait 

Bagi Dinas Pendidikan setempat diharapkan bisa menyelenggarakan kegiatan 

seminar pendidikan dan diklat bagi guru. Apabila guru memiliki pengetahuan yang 

luas dan baru mengenai model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, maka 

akan beorientasi pada berhasilnya sebuah pembelajaran. Jika pembelajaran menjadi 

lebih baik, maka pendidikan akan menjadi lebih baik pula.  
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5.2.4 Bagi Siswa 

Siswa harus memperhatikan materi yang disampaikan guru dan 

melaksanakan tugas sesuai arahan serta bimbingan guru. Siswa juga harus lebih 

berani dan percaya diri dalam menyampaikan pertanyaan, jawaban, maupun 

gagasan kepada guru maupun teman.  
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GLOSARIUM 

Abstrak  : tidak berwujud; tidak berbentuk; mujarad; niskala 

Afektif  :berkenaan dengan perasaan (seperti takut, 

cinta); mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi 

Bervariasi  : mempunyai berbagai bentuk (rupa, jenis, dan sebagainya); 

ada selingannya 

Dimensi  : ukuran (panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya); matra 

Efektif   : ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya 

Efektifitas  : keefektifan 

Egosentris  : menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat pemikiran 

(perbuatan); berpusat pada diri sendiri (menilai segalanya 

dari sudut diri sendiri) 

Ekspor  : pengiriman barang dagangan ke luar negeri 

Emosional  : menyentuh perasaan; mengharukan 

Empiris  : berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari 

penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan) 

Evaluasi  : penilaian 

Formal  : sesuai dengan peraturan yang sah; menurut adat kebiasaan 

yang berlaku; resmi 

Global  : secara umum dan keseluruhan; secara bulat; secara garis 

besar 
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Homogenitas  : persamaan macam, jenis, sifat, watak dari anggota suatu 

kelompok 

Impor  : pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri 

Informal  : tidak resmi  

Instrumen  : alat yang dikerjakan untuk mengerjakan sesuatu, sarana 

penelitian 

Intuitif  : bersifat (secara) intuisi; berdasar bisikan (gerak) hati 

Kognitif  : penggunaan bahasa untuk penalaran akal 

Konkret  : nyata; benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba, dan 

sebagainya) 

Kooperatif  : bersifat kerjasama; saling membantu 

Kredibilitas  : perihal dapat dipercaya 

Kualitas  : tingkat baik buruknya sesuatu; kadar 

Level  : tingkat(an); tataran; lapisan 

Logis  : sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, masuk akal 

Mendominasi  : menguasai; mengatasi 

Menganalisa  : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya, pemecahan persoalan yang 

dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. 

Mengintegrasikan : menggabungkan, menyatukan 

Mengoptimalkan : menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi 

Mental : bersangkutan dengan batin dan watak manusia, bukan 

bersifat badan atau  tenaga 



206 

 

  

Mentransfer  : memindahkan (mengalihkan) sesuatu dari satu tempat ke 

tempat lain atau dari seseorang ke orang lain; menyerahkan 

atau mengalihkan (hak milik, uang, dan sebagainya) kepada 

orang lain; mengirim 

Metrik  : yang berhubungan dengan ukuran; yang mengenai sistem 

desimal yang menggunakan meter sebagai ukuran panjang 

dan gram sebagai ukuran berat 

Nonformal  : tidak resmi;  bersifat di luar kegiatan resmi sekolah; 

pendidikan di luar jalur sekolah 

Normalitas  : menurut aturan atau menurut pola yang umum; sesuai dan 

tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah; sesuai 

dengan keadaan yang biasa; tanpa cacat; tidak ada kelainan 

Operasional  : secara (bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi 

Output   : keluaran, hasil 

Pasif  : bersifat menerima saja; tidak giat; tidak aktif 

Professional  : bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian 

khusus untuk menjalankannya 

Psiskomotorik  : berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan 

proses mental dan psikologi 

Rasional  : menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut 

pikiran yang sehat; cocok dengan akal 

Relasi  : kenalan; hubungan 

Representatif  : dapat (cakap, tepat) mewakili; sesuai dengan fungsinya 

sebagai wakil 
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Responden  : penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk 

kepentingan penelitian) 

Sekunder  : berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan kedua 

Sosialisasi   : proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal 

dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam 

lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga 

men-jadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; 

pemasyarakatan; 

Spiritual  : berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin) 
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Lampiran 1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS IVA SD NEGERI MUARAREJA 02 

KOTA TEGAL TAHUN AJARAN 2015/2016 (KELAS EKSPERIMEN 1) 
 

No. 
Induk 

Nama siswa 
Jenis 

Kelamin 
Tempat, Tanggal Lahir 

1. 2698 Fadil N. A. L Tegal, 06 November 2004 
2. 2721 Rio Ferdinand L Tegal, 11 Juni 2005 
3. 2773 Jaenal Muttakin L Tegal, 08 April 2005 
4. 2774 Khalisa S. P Tegal, 17 September 2006 
5. 2776 Lely Nur Halisa P Tegal, 17 Juni 2005 
6. 2777 Lutfiyah T. P Tegal, 07 November 2005 
7. 2778 M. Chaerul M. L Tegal, 28 Februari 2004 
8.  2779 M. Ichsan Firdhos L Tegal, 05 Maret 2005 
9. 2783 Nur Akhadis S. P Tegal, 12 November 2005 

10. 2784 Nur Azizah P Tegal, 21 Maret 2006 
11. 2785 Raja Rama L Tegal, 02 Oktober 2006 
12. 2786 Rindi Ani N. P Tegal, 01 Juli 2006 
13. 2787 Riska P Tegal, 15 Agustus 2006 
14. 2788 Riska Ayu N. P Tegal, 02Mei 2006 
15. 2789 Sendi Pratama L Tegal, 05 Mei 2005 
16. 2790 Serli Indriani P Tegal, 20 Desember 2005 
17. 2791 Shanti Amelia P Tegal, 23 Maret 2006 
18. 2792 Shinta Amelia P Tegal, 23 Maret 2006 
19. 2793 Sintya Elin F. P Tegal, 09 Februari 2006 
20. 2794 Siti Indah Sari P Tegal, 16 November 2005 
21. 2796 Syaiful Muharom L Tegal, 10 Februari 2005 
22. 2797 Tegar Dwi S. L Tegal, 02 November 2005 
23. 2798 Tiara Putri P. P Tegal, 12 Januari 2006 
24. 2799 Titin Ayu Lestari P Tegal, 28 Desember 2005 
25. 2800 Triyadi A. L Tegal, 16 November 2005 
26. 2801 Varesta Mevi R. P Tegal, 17 Oktober 2005 
27. 2802 Widia Agustina P Tegal, 20 Agustus 2005 
28. 2803 Widia Oktaviana P Tegal, 01 Oktober 2005 
29. 2805 Zuhriati Alisya P Tegal, 08 Januari 2006 
30. 2809 Hayato L Osaka, 21 Desember 2006 
31. 2811 Firnanda Fauzi L Tegal, 18 Juli 2006 
32. 2921 Wilqi Selvia P Tegal, 18 Maret 2006 
33. 2930 Ajeng Salsabila P. P Blora, 05 April 2006 
34. 2750 Ananda Bagus S. L Tegal, 07 Agustus 2005 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN 

UPTD SD KECAMATAN TEGAL BARAT 
SEKOLAH DASAR NEGERI MUARAREJA 02 

Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 No. 62C Tegal Telp. (0283) 52117 
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Lampiran 2 
 

 

 

 

 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IVB SD NEGERI MUARAREJA 02 
KOTA TEGAL TAHUN AJARAN 2015/2016 (KELAS EKSPERIMEN 2) 

 

 

No. Induk Nama siswa 
Jenis 

Kelamin 
Tempat, Tanggal Lahir 

1. 2465 Ananda Saiful L Tegal, 16 Oktober 2003 
2. 2600 Dimas Rosadi L Tegal, 26 Mei 2004 
3. 2614 Miftan Aziz Salam L Tegal, 07 November 2004 
4. 2618 Mohammad Dimas S. L Tegal, 12 Desember 2003 
5. 2695 Erwin Alfianto L Tegal, 28 Februari 2005 
6. 2701 Imam Siswoyo L Tegal, 20 Januari 2005 
7. 2743 Aditya AlBuchori L Tegal, 14 Januari 2006 
8. 2744 Ahmad Bushoiri L Tegal, 26 Juni 2006 
9. 2746 Alfi Nuril Khoiroh P Tegal, 23 November 2005 

10. 2748 Alya Fitri P Tegal, 28 Oktober 2005 
11. 2752 Aqhis Nur Saadatun N.  P Tegal, 23 Mei 2006 
12. 2753 Arzenda Paradeva L Tegal, 26 Agustus 2005 
13. 2755 Asta Ulfa P Tegal, 30 Juni 2006 
14. 2756 Aziz Fathakhul Alya L Tegal, 30 Januari 2005 
15. 2757 Baduhi Nur Maulidin L Tegal, 04 April 2006 
16. 2758 Daniarta Putra Panulung L Tegal, 19 November 2006 
17. 2759 Dela Damayanti P Tegal, 03 Februari 2006 
18. 2760 Della Artika Prasassi P Tegal, 18 Juni 2005 
19. 2761 Desy Permatasari P Tegal, 01 Maret 2006 
20. 2764 Dinda Ayu Setyaningsih P Tegal, 20 Januari 2006 
21. 2765 Edo Satria L Tegal, 19 Desember 2005 
22. 2766 Elsa Putri Arliliani P Tegal, 27 Mei 2006 
23. 2769 Ikfi Naf Afiq P Tegal, 25 Agustus 2005 
24. 2770 Intan Nur Aini P Tegal, 23 Desember 2005 
25. 2671 Irma Damayanti P Tegal, 12 Mei 2006 
26. 2672 Izza Nur Izzati P Tegal, 26 Juni 2005 
27. 2870 Sinta Dewi Indrawan P. P Tegal, 30 Juni 2006 
28. 2871 Putri Vina Elviara  P Tegal, 26 Januari 2006 
29. 2923 Selvi Khairunnisa P Tegal, 03 Juli 2006 
30. 2924 Sutiono L Tegal, 03 Agustus 2005 
31. 2925 Slamet Adi S. L Tegal, 29 Mei 2006 
32.  2990 Putri  P Indramayu, 05 Agustus 2005 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN 

UPPD SD KECAMATAN TEGAL BARAT 
SEKOLAH DASAR NEGERI MUARAREJA 02 

Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 No. 62C Tegal Telp. (0283) 52117 
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Lampiran 3 
 

 

 

 

 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV SD NEGERI TEGALSARI 05 
KOTA TEGAL TAHUN AJARAN 2015/2016 (KELAS KONVENSIONAL) 

 

 

No. No.Induk Nama siswa 
Jenis 

Kelamin 
Tempat, Tanggal Lahir 

1. 1929 Moh. Nauva Nizam S. L Tegal, 10 September 2005 
2. 1914 Astri Widyanti P Tegal, 14 Mei 2005 
3. 1923 Mariyana Puspita Sari P Tegal, 08 Juli 2005 
4. 1940 Yuliani P. P Tegal, 11 Juli 2005 
5. 1949 Abdul Zaki L Tegal, 13 November 2005 
6. 1950 Adhe Bagus P. L Tegal, 13 September 2005 
7. 1951 Akhmad Faizin L Tegal, 10 Maret 2005 
8. 1953 Apriliani Nur A. P Tegal, 06 April 2006 
9. 1954 Arman Maulana L Tegal, 20 Juni 2006 
10. 1956 Bintang Rifki Mulia P Tegal, 20 Desember 2005 
11. 1957 Devina Zalia Putri P Tegal, 14 Oktober 2006 
12. 1958 Dian Nurhayati P Tegal, 18 April 2006 
13. 1959 Egi Safitri P Tegal, 07 Juni 2005 
14. 1960 Fajriyah Adinda S. P Tegal, 25 September 2005 
15. 1961 Farrell A. L Tegal, 07 April 2006 
16. 1962 Fika Lindiana P Tegal, 30 Juli 2006 
17. 1964 Jihan Qonita S.P. P Tegal, 24 Februari 2006 
18. 1965 Khaeirul Dwi A. L Tegal, 19 Mei 2006 
19. 1966 Kinky Remesia P Tegal, 14 Maret 2006 
20. 1967 Maulida Anggoro P Tegal, 18 April 2006 
21. 1968 Maulana Nur H. L Tegal, 30 Maret 2006 
22. 1970 Moh Daffa F. L Tegal, 10 Juni 2006 
23. 1971 Moh Almanfahlutti L Tegal, 03 Januari 2006 
24. 1972 Moh. Faris R. L Tegal, 24 Juli 2006 
25. 1973 Moh. Rizki R. L Tegal, 12 Oktober 2005 
26. 1977 Putra Annafi M. L Tegal, 18 Desember 2005 
27. 1978 Salma Fauziyah P Tegal, 27 Maret 2006 
28. 1979 Wenny Putriyani P Jakarta, 23 Maret 2006 
29. 1980 Zara Putra Alifta P Tegal, 11 Juli 2006 
30. 1988 Kenzho Farhan A. L Tegal, 21 Maret 2006 
31. 1991 Ridho Sammy A. L Tegal, 16 Mei 2006 
32.  2030 Neola Kemalasari P Tegal, 10 Juni 2006 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN 

UPTD SD KECAMATAN TEGAL BARAT 
SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALSARI 05 

Jl. Tawes No. 01 Tegalsari Telp. (0283)  
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Lampiran 4 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV SD NEGERI TEGALSARI 04 KOTA TEGAL 

TAHUN AJARAN 2015/2016 (KELAS UJI COBA) 
 

No. Induk Nama siswa 
Jenis 

Kelamin 
Tempat, Tanggal Lahir 

1. 2331 Khaerul Ikhwan L Tegal, 25 Juli 2004 

2. 2342 Rangga Nur L Tegal, 16 Februari 2005 

3. 2357 Abhitah Arif L Tegal, 06 Juni 2006 

4. 2358 Alya Fadhila P Tegal, 23 April 2006 

5. 2359 Cindy aulia P Tegal, 17 Agustus 2006 

6. 2360 Fachriansyah L Tegal, 16 Juli 2006 

7. 2361 Farah Nabila P Tegal, 03 Januari 2006 

8. 2362 Faris Riski N.  L Tegal, 28 Februari 2006 

9. 2363 Gendis Shafa P Tegal, 27 November 2006 

10. 2364 Helmi Dwika L Tegal, 23 September 2006 

11. 2365 Livia Nur Aini P Tegal, 13 Maret 2006 

12. 2366 M.Fakhri Fauzan L Tegal, 26 Mei 2006 

13. 2369 M. Zamir Mu’aafi L Tegal, 12 Maret 2006 

14. 2370 Nabila Febrinaya P Tegal, 07 Februari 2006 

15. 2371 Nadia Reza Najwa  P Tegal, 31 Desember 2005 

16. 2372 Najwan Farhah P Tegal, 31 Oktober2006 

17. 2373 Nisrina Fitri P Tegal, 11 November 2006 

18. 2374 Rahma Dini F. P Tegal, 07 November 2005 

19. 2375 Rossa Selvia P Tegal, 16 Oktober 2006 

20. 2376 Sevia Dian P Tegal, 25 Desember 2005 

21. 2379 Shofiya Najwan P Tegal, 28 Februari 2006 

22. 2380 Sion Abednego L Tegal, 09 Januari 2006 

23. 2381 Sindi Farelia P Tegal, 25 Maret 2006 

24. 2382 Siti Arrofah P Tegal, 18 Desember 2005 

25. 2382 Syifa Urromah P Tegal, 13 Juli 2006 

26. 2384 Valdis Rafif L Tegal, 11 Mei 2006 

27. 2387 Zaira Adilia P Banjarnegara, 30 Oktober 2005 

28. 2421 Cleary Zawa N. P Tegal, 06 Mei 2006 

29. 2455 Anita Putri P Denpasar, 01 Januari 2006 

30. 2458 Aline Fadhila P Tegal, 25 Juli 2006 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN 

UPTD SD KECAMATAN TEGAL BARAT 
SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALSARI 04 

Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 No. 62C Tegal Telp. (0283) 52117 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Sekolah Dasar  : SD Negeri Muarareja 02 dan Tegalsari 05 

Mata pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan   

Kelas/Semester : IV (empat)/ 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

4.1 
Memberikan 
contoh 
sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungann
ya. 

 Globali
sasi  

 Memahami manusia sebagai 
makhluk sosial (hidup bersama 
dengan manusia lain). 

 Memahami arti globalisasi 
 Mengetahui sejarah globalisasi 

dan perkembangannya. 
 Menceritakan pengaruh 

globalisasi pada makanan, 
permainan, dan kebudayaan. 

 Menjelaskan sikap kita terhadap 
pengaruh globalisasi. 

 Memberikan contoh pengaruh 
positif globalisasi 

 Memberikan contoh pengaruh 
negatif globalisasi. 

 Menjelaskan pengertian 
globalisasi.  

 Menyebutkan pengaruh 
globalisasi di lingkungan 
sekitar (makanan, 
permainan, dan 
kebudayan) 

 Memberikan contoh 
pengaruh positif dari 
dampak globalisasi 

 Memberikan contoh 
pengaruh negatif dari 
dampak globalisasi 

Teknik 
 Teori 
 Praktek 
 Lisan, tulisan 

dan 
perbuatan 

Bentuk 
 Pilgan 
 Isian  
 uraian 
Instrumen 
 lembar soal 

tertulis 
 lembar soal 

praktek 

4 x 35 
menit  
 

 

 

 

 

Buku, 
koran, 
majalah, 
dan sumber 
lain yang 
relevan 
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN  1 

Sekolah Dasar  : SD Negeri Muarareja 02 Kota Tegal 

Mata pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan  

Kelas/Semester : IVB (empat)/ 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

1. pengertian 
globalisasi  

2. globalisasi 
di berbagai 
bidang 

3. dampak 
positif dan 
negatif 
globalisasi 

Pertemuan Pertama 
Kegiatan pendahuluan(7 menit) 
1. Kegiatan awal 

a. Guru membuka pelajaran. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama dipimpin 

oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di papan 

tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan melakukan 

presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan 

menunjukkanhandphone dan bertanya: 
- Benda ini namanya apa ya? 
- Apa kegunaan handphone? 

f. Guru menyampaikan judul dan tujuan 
pembelajaran. 

g. Guru memberi tahu siswa mengenai 
pelaksanaan model pembelajaran talking 

1. Menjelaskan 
pengertian 
globalisasi.  

2. Menyebutkan 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungan 
sekitar 
(makanan, 
pakaian 
permainan, 
dan 
kebudayan) 

 

Tertulis pilihan 
ganda 

2 JP 
(2 x 35 
menit) 

- Dewi, 
Ressi 
Kartika
, dkk.  
2008. 
Pendidi
kan 
Kewarg
anegar
aan 4 
Untuk 
SD & 
MI 
Kelas 
IV.  
Jakarta: 
Depdik
nas. 

- 
Gambar 
globalisa
si di 
bidang 
makanan
, 
pakaian, 
gaya 
hidup, 
permain
an, dan 
transport
asi.  
- 
handpho
ne 
- tongkat 
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Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

stick yang akan dilakukan setelah guru 
menerangkan materi.  

2. Kegiatan inti (50 menit) 
Eksplorasi 
a. Guru menjelaskan materi tentang 

pengertian globalisasi dan pengaruh 
globalisasi di berbagai bidang dengan 
bantuan gambar. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 
c. Siswa menyimak buku ajar. 

Elaborasi  
a. Guru menyiapkan tongkat. 
b. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 
c. Siswa disuruh untuk mempelajari materi 

kembali bersama anggota kelompoknya, 
setelah selesai disuruh menutup buku 
bacaan. 

d. Guru dan siswa bersama-sama bernyanyi. 
Saat lagu tersebut berhenti, guru 
memberikan tongkat kepada salah satu 
siswa. 

e. Siswa yang mendapat tongkat harus 
menjawab pertanyaan yang diberika guru.  

f. Siswa yang tidak mendapat tongkat 
mencatat soal di buku tugas sekaligus 
menjawabnya. 

g. Guru menunjuk siswa secara bergantian. 
 

Halama
n 43-48 

- Sarjan 
dan 
Agung 
Nugroh
o. 2008. 
Pendidi
kan 
Kewarg
anegar
aan: 
Bangga 
Menjad
i Insan 
Pancasi
la. 
Jakarta: 
Depdik
nas. 
Halama
n 93-97 

- Suparn
a, 
Nana. 
2006. 
Pendidi
kan 

-lagu 
tongkat 
ajaib 
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Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

Konfirmasi 
a. Guru memberi kesempatan kepada siswa lain 

untuk menjawab pertanyaan. 
b. Kelompok yang menjawab dengan benar 

diberi penghargaan berupa pin. 
c. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusi. 
3. Kegiatan akhir (13 menit) 
a. Guru membagikan soal evaluasi. 
b. Salah satu siswa memimpin doa di akhir 

pembelajaran. 
c. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

Kewarg
anegar
aan 
untuk 
SD 
Kelas 4. 
Jakarta: 
Erlangg
a. 
Halama
n 53-62 

 

Pertemuan Kedua 
Kegiatan pendahuluan(7 menit) 
1. Kegiatan awal 

a. Guru membuka pelajaran. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama dipimpin 

oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di papan 

tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan melakukan 

presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya: 
- Siapa yang memiliki televisi di rumah? 
- Apa kegunaan televisi? 

3. Memberikan 
contoh 
pengaruh 
positif dari 
dampak 
globalisasi 

4. Memberikan 
contoh 
pengaruh 
negatif dari 
dampak 
globalisasi 

Tertulis Uraian 
dan 
pilihan 
ganda 

2 JP 
(2 x 35 
menit) 

- kertas 
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Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

- Apa akibatnya jika kita menonton 
televisi dengan jarak yang  terlalu 
dekat?  

f. Guru menyampaikan judul dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 

g. Guru memberi tahu siswa mengenai 
pelaksanaan model pembelajaran talking 
stick yang akan dilakukan setelah guru 
menerangkan materi.  

2. Kegiatan inti (50 menit) 
Eksplorasi 
a. Guru menjelaskan materi mengenai 

dampak positif dan negatif globalisasi. 
b. Siswa  menyimak  materi. 
Elaborasi  
a. Guru menyiapkan tongkat. 
b. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 
c. Siswa disuruh untuk mempelajari materi 

kembali bersama anggota kelompoknya, 
setelah selesai disuruh menutup buku 
bacaan. 

d. Guru dan siswa bernyanyi Guru dan 
siswa bersama-sama bernyanyi. Saat lagu 
tersebut berhenti, guru memberikan 
tongkat kepada salah satu siswa. 

e. Siswa yang mendapat tongkat harus 
menjawab pertanyaan yang diberika 
guru.  
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Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

f. Siswa yang tidak mendapat tongkat 
mencatat soal di buku tugas sekaligus 
menjawabnya. 

g. Guru menunjuk siswa secara bergantian. 
c. Konfirmasi   

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menjawab pertanyaan. 

b. Kelompok yang menjawab benar diberi 
pin. 

c. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 
diskusi. 

3. Kegiatan akhir (13 menit) 
a. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa 

mengerjakan secara mandiri.  
b. Salah satu siswa memimpin doa di akhir 

pembelajaran. 
c. Guru menutup pembelajaran. 

Karakter siswa yang diharapkan: disiplin (discipline), rasa hormat dan perhatian (respect), tekun (diligence) , tanggung jawab 
(responsibility), dan ketelitian (carefulness) 
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN  2 

Sekolah Dasar  : SD Negeri Muarareja 02 Kota Tegal 

Mata pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : IVA (empat)/ 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

1. pengertian 
globalisasi  

2. globalisasi 
di berbagai 
bidang 

3. dampak 
positif dan 
negatif 
globalisasi 

Pertemuan Pertama 
Kegiatan pendahuluan(7 menit) 
1. Kegiatan awal 

a. Guru membuka pelajaran. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama 

dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di 

papan tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan 

melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan 

menunjukkan handphone dan 
bertanya: 

- Benda ini namanya apa ya? 
- Apa kegunaan handphone? 

f. Guru menyampaikan judul dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 

1. Menjelaskan 
pengertian 
globalisasi.  

2. Menyebutkan 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungan 
sekitar 
(makanan, 
pakaian 
permainan, gaya 
hidup, 
transportasi, 
komunikasi, dan 
kebudayan) 
 

Tertulis pilihan 
ganda 

2 JP 
(2 x 35 
menit) 

- Dewi, 
Ressi 
Kartika, 
dkk.  
2008. 
Pendidik
an 
Kewarga
negaraan 
4 Untuk 
SD & MI 
Kelas IV.  
Jakarta: 
Depdikna
s. 
Halaman 
43-48 

- Gambar 
globalisasi 
di bidang 
makanan, 
pakaian, 
gaya 
hidup, 
permainan
, dan 
transporta
si 
- 
handphon
e 
- Kertas  
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Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

g. Guru memberi tahu siswa mengenai 
pelaksanaan model pembelajaran 
snowball throwing yang akan 
dilakukan setelah guru menerangkan 
materi.  

2. Kegiatan inti (50 menit) 
Eksplorasi 
a. Guru menjelaskan materi tentang 

pengertian dan pengaruh globalisasi 
di berbagai bidang. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan 
guru. 

c. Siswa menyimak buku ajar. 
Elaborasi  
a. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 
b. Siswa diberi selembar kertas untuk 

menulis pertanyaan kemudian kertas 
dilempar ke siswa lain. 

c. Siswa yang mendapat kertas berisi 
pertanyaan harus menjawab 
pertanyaan tersebut. 

d. Guru membimbing kelompok yang 
kesulitan mengerjakan. 

Konfirmasi  
a. Guru menyuruh setiap kelompok 

yang terkena bola membacakan 
jawaban.  

- Sarjan 
dan 
Agung 
Nugroho. 
2008. 
Pendidik
an 
Kewarga
negaraan
: Bangga 
Menjadi 
Insan 
Pancasila
. Jakarta: 
Depdikna
s. 
Halaman 
93-97 

- Suparna, 
Nana. 
2006. 
Pendidik
an 
Kewarga
negaraan 
untuk SD 
Kelas 4. 
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Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

b. Guru bersama siswa menyimpulkan 
hasil diskusi. 

3. Kegiatan akhir (13 menit) 
a. Guru membagikan soal evaluasi. 
b. Salah satu siswa memimpin doa di 

akhir pembelajaran. 
c. Guru menutup pembelajaran dengan 

salam. 

Jakarta: 
Erlangga. 
Halaman 
53-62 
 

Pertemuan Kedua 
Kegiatan pendahuluan(7 menit) 
1. Kegiatan awal 

a. Guru membuka pelajaran. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama 

dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di papan 

tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan 

melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya: 
- Siapa yang memiliki televisi di 

rumah? 
- Apa kegunaan televisi? 
- Apa akibatnya jika kita menonton 

televisi dengan jarak yang  terlalu 
dekat? 

f. Guru menyampaikan judul dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 

3. Memberikan 
contoh pengaruh 
positif dari 
dampak 
globalisasi 

4. Memberikan 
contoh pengaruh 
negatif dari 
dampak 
globalisasi 

Tertulis Uraian 
dan 
pilihan 
ganda 

2 JP 
(2 x 35 
menit) 
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Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

g. Guru memberi tahu siswa mengenai 
pelaksanaan model pembelajaran 
snowball throwing yang akan 
dilakukan setelah guru menerangkan 
materi.  

2. Kegiatan inti 
Eksplorasi 
a. Guru menjelaskan materi mengenai 

dampak positif dan negatif 
globalisasi. 

b. Siswa  menyimak  materi  yang  
disampaikan  guru  pada  buku  
sumber belajar. 

Elaborasi  
a. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 
b. Siswa diberi selembar kertas untuk 

menulis pertanyaan kemudian kertas 
dilempar ke siswa lain. 

c. Siswa yang mendapat kertas berisi 
pertanyaan harus menjawab 
pertanyaan tersebut. 

d. Guru membimbing kelompok yang 
kesulitan mengerjakan. 

Konfirmasi  
a. Guru menyuruh setiap kelompok 

yang terkena bola berisi pertanyaan 
membacakan jawaban.  

b. Guru memberi kesempatan kepada 
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Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

kelompok lain untuk menanggapi 
hasil diskusi. 

c. Guru bersama siswa menyimpulkan 
hasil diskusi. 

3. Kegiatan akhir (13 menit) 
a. Guru membagikan soal evaluasi dan 

siswa mengerjakan secara mandiri.  
b. Salah satu siswa memimpin doa di 

akhir pembelajaran. 
c. Guru menutup pembelajaran dengan 

salam. 
Karakter siswa yang diharapkan: disiplin (discipline), rasa hormat dan perhatian (respect), tekun (diligence) , tanggung jawab (responsibility), 
dan ketelitian (carefulness) 
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONVENSIONAL 

Sekolah Dasar  : SD Negeri Tegalsari 05 Kota Tegal 

Mata pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : IV (empat)/ 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

Materi 
Pokok 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Tes 
Buku  Media 

1. pengertian 
globalisasi  

2. globalisasi 
di berbagai 
bidang 

3. dampak 
positif dan 
negatif 
globalisasi 

Pertemuan Pertama 
Kegiatan pendahuluan(7 menit) 
1. Kegiatan awal 

a. Guru membuka pelajaran. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama 

dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di 

papan tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan 

melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan 

menunjukkanhandphone dan 
bertanya: 
- Benda ini namanya apa ya? 
- Apa kegunaan handphone? 

f. Guru menyampaikan judul dan 
tujuan pembelajaran. 

1. Menjelaskan 
pengertian 
globalisasi. 

2. Menyebutkan 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungan 
sekitar 
(makanan, 
pakaian 
permainan, dan 
kebudayan) 
 

Tertulis pilihan 
ganda 

2 JP 
(2 x 35 
menit) 

- Dewi, 
Ressi 
Kartika, 
dkk.  
2008. 
Pendidik
an 
Kewarga
negaraan 
4 Untuk 
SD & MI 
Kelas IV.  
Jakarta: 
Depdikna
s. 

- Gambar 
globalisasi 
di bidang 
makanan, 
pakaian, 
gaya hidup, 
permainan, 
dan 
transportasi.  
- 
handphone 

- 
kert
as  
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g. Guru memberi tahu siswa 
mengenai pelaksanaan 
pembelajaran yang akan 
dilakukan yaitu dengan ceramah, 
penugasan dan setelah guru 
menerangkan akan dilakukan 
diskusi biasa. 

2. Kegiatan inti (50 menit) 
Eksplorasi 
a. Guru menjelaskan materi tentang 

pengertian globalisasi 
danpengaruh globalisasi di 
berbagai bidang. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan 
guru. 

c. Siswa menyimak buku ajar. 
Elaborasi  
a. Kelas dibagi menjadi 6 

kelompok.  
b. Setiap kelompok diberi soal 

untuk didiskusikan. 
Konfirmasi  
a. Guru dan siswa mencocokkan 

hasil diskusi. 
b. Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil diskusi. 
3. Kegiatan akhir (13 menit) 

a. Guru membagikan soal evaluasi. 
b. Salah satu siswa memimpin doa di 

akhir pembelajaran. 

Halaman 
43-48 
- Sarjan 
dan 
Agung 
Nugroho. 
2008. 
Pendidik
an 
Kewarga
negaraan
: Bangga 
Menjadi 
Insan 
Pancasila
. Jakarta: 
Depdikna
s. 
Halaman 
93-97 
Suparna, 
Nana. 
2006. 
Pendidik
an 
Kewarga
negaraan 
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c. Guru menutup pembelajaran 
dengan salam. 

d.  

untuk SD 
Kelas 4. 
Jakarta: 
Erlangga. 
Halaman 
53-6 

 

Pertemuan Kedua 
Kegiatan pendahuluan(7 menit) 
1. Kegiatan awal 

a. Guru membuka pelajaran. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama 

dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di 

papan tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan 

melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya: 
- Siapa yang memiliki televisi di 

rumah? 
- Apa kegunaan televisi? 
- Apa akibatnya jika kita 

menonton televisi dengan jarak 
yang  terlalu dekat?  

f. Guru menyampaikan judul dan 
tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 

g. Guru memberi tahu siswa mengenai 
pelaksanaan pembelajaran yang 
akan dilakukan yaitu dengan 
ceramah, penugasan dan setelah 
guru menerangkan akan dilakukan 
diskusi biasa. 
 

3. contoh 
pengaruh 
positif dari 
dampak 
globalisasi 

4. Memberikan 
contoh 
pengaruh 
negatif dari 
dampak 
globalisasi 

Tertulis Uraian 
dan 
pilihan 
ganda 

2 JP 
(2 x 35 
menit) 
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2. Kegiatan inti (50 menit) 
Eksplorasi 
a. Guru menjelaskan materi 

mengenai dampak positif dan 
negative globalisasi. 

b. Siswa  menyimak  materi. 
Elaborasi  
a. Kelas dibagi menjadi 6 

kelompok. 
b. Siswa diberi soal diskusi. 
c. Siswa berdiskusi. 

Konfirmasi 
a. Guru dan siswa mencocokkan 

hasil diskusi. 
b. Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil diskusi. 
3. Kegiatan akhir (13 menit) 

a. Guru membagikan soal evaluasi 
dan siswa mengerjakan secara 
mandiri.  

b. Salah satu siswa memimpin doa di 
akhir pembelajaran. 

c. Guru menutup pembelajaran 
dengan salam. 

Karakter siswa yang diharapkan: disiplin (discipline), rasa hormat dan perhatian (respect), tekun (diligence) , tanggung jawab (responsibility), 
dan ketelitian (carefulness) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Muarareja 02 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas / Semester : IVB /2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit ( 1 pertemuan) 

Pelaksanaan  : Selasa, 30 Maret 2016 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian globalisasi.  

2. Mengidentifikasi contoh pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar (makanan, 

permainan, pakaian, gaya hidup, komunikasi, dan transportasi) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru dan penggunaan model talking stick, siswa mampu 

menjelaskan pengertian globalisasi dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 3 contoh pengaruh globalisasi di bidang makanan. 

3. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 2 contoh pengaruh globalisasi di bidang permainan. 

4. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 2 contoh pengaruh globalisasi di bidang pakaian. 

5. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 2 contoh pengaruh globalisasi di bidang gaya hidup. 

6. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 3 contoh pengaruh globalisasi di bidang transportasi. 

7. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 3 contoh pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. 

Karakter siswa yang diharapkan:  Dapat dipercaya (Trustworthines),  rasa 

hormat  dan  perhatian  (respect),  tekun  (diligence),  tanggung  jawab 



215 

 

  

(responsibility), berani (courage), integritas (integrity), peduli (caring), jujur 

(fairnes), dan kewarganegaraan (citizenship). 

E. Materi 

- Pengertian globalisasi  

- Pengaruh globalisasi di berbagai bidang. 

F. Metode dan model pembelajaran 

Metode : ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model : kooperatif tipe talking stick 

G. Langkah pembelajaran 

No Kegiatan 
Alokas

i 
Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di papan tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan handphone dan 

bertanya: 
- Benda ini namanya apa ya? 
- Apa kegunaan handphone? 

f. Guru menyampaikan judul dan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 

g. Guru memberi tahu siswa mengenai pelaksanaan model 
pembelajaran talking stick yang akan dilakukan setelah guru 
menerangkan materi.  

7 menit 

2. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
a. Guru menjelaskan tentang pengertian globalisasi. 
b. Guru menjelaskan dengan menggunakan gambar tentang pengaruh 

globalisasi di berbagai bidang.  
c. Guru bertanya jawab mengenai contoh globalisasi di berbagai 

bidang. 
d. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 
e. Siswa menyimak buku ajar. 
Elaborasi  
a. Guru menyiapkan tongkat yang panjangnya ± 20 cm. 
b. Kelas dibag menjadi 6 kelompok. 
c. Siswa disuruh untuk mempelajari materi yang telah disampaikan 

guru secara berkelompok. 
d. Setelah selesai membaca, siswa disuruh menutup buku bacaan. 
e. Guru dan siswa bersama-sama bernyanyi. Saat lagu tersebut 

berhenti, guru memberikan tongkat kepada salah satu siswa. 
f. Siswa yang mendapat tongkat harus menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru. 

50 
menit 
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g. Siswa yang tidak mendapat tongkat mencatat soal di buku tugas 
sekaligus menjawabnya. 

h. Guru menunjuk siswa secara bergantian dari masing-masing 
kelompok. 

Konfirmasi   
a. Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menambahkan 

jawaban yang telah di jawab temannya barangkali masih kurang atau 
belum benar. 

b. Kelompok yang benar dalam menyampaikan jawaban diberi 
penghargaan berupa pin. 

c. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi. 
3. Kegiatan Penutup 

a. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 
mandiri.  

b. Guru  memotivasi  siswa  agar  selalu  bersemangat  dalam  mengikuti 
pembelajaran. 

c. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 
d. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

13 
menit 

 

H. Media dan Sumber belajar 

Media 

1. Papan tulis dan kapur 

2. Lagu “tongkat ajaib” 

3. Tongkat  

4. Gambar globalisasi di bidang makanan, pakaian, gaya hidup, permaianan, 

transportasi. 

5. Handphone  

Sumber Belajar 

1. Dewi, Ressi Kartika, dkk.  2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD & MI 

Kelas IV.  Jakarta: Depdiknas. Halaman 43-48 

2. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: Bangga 

Menjadi Insan Pancasila. Jakarta: Depdiknas. Halaman 93-97 

3. Suparna, Nana. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD Kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. Halaman 53-62 

I. Penilaian 

Jenis Penilaian  : Tes dan nontes 

Prosedur Penilaian : 
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1. Penilaian Aktivitas Belajar 

Menggunakan  format  observasi  dilakukan  dalam  kegiatan  pembelajaran sejak 

dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 

2. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis (terlampir). 

Instrumen Penilaian : 

1. Penilaian Aktivitas Belajar Penilaian menggunakan pedoman observasi 

(terlampir). 

2. Penilaian Hasil Belajar 

a. Pilihan Ganda (terlampir). 

Kunci Jawaban  : Terlampir 

Skor Penilaian  : Terlampir 

 

Tegal, 30 Maret 2016 

Guru Kelas IVB,      Peneliti, 
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Materi Pelajaran 

Pada materi globalisasi akan dijelaskan tentang pengertian globalisasi, 

pengaruh globalisasi, serta dampak positif dan negatif globalisasi. 

A. PengertianGlobalisasi 

Apakah kamu merasakan adanya perubahan dalam pergaulan sehari-hari? 

Misalnya, kamu pernah melihat gaya rambut yang warna-warni atau gaya pakaian 

ketat memakai rantai. Nah, dari kejadian tersebut, maka kita dapat merumuskan 

makna dibalik kata globalisasi. Kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang 

artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, 

yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi 

adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi 

kelompok masyarakat. 

Menurut perkembangan sejarah kehidupan manusia, sejak zaman prasejarah 

sampai sekarang, terjadi perubahan yang berlangsung secara bertahap dan 

berkesinambungan. Manusia pada zaman purba memanfaatkan kekayaan alam yang 

tersedia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Alam dimanfaatkan 

semaksimal mungkin sebagai peralatan, perkakas, dan sumber makanan. Tanah, 

batu, tumbuhan, dan hewan adalah kebutuhan utama yang diambil dari alam. 

Sekarang semua itu sudah berbeda. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang pesat, terciptalah alat transportasi dan komunikasi. Hal ini 

memungkinkan manusia dapat berhubungan satu sama lain walaupun jaraknya 

sangat jauh. 

Kemajuan dari teknologi transportasi dan komunikasi pasti akan membawa 

dampak atau pengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya, barang-barang luar negeri 

yang dahulu sangat sulit diperoleh, sekarang dengan mudah kita dapatkan di mana 

saja. Contoh lain, yaitu handphone atau telepon selular, yang dahulu hanya terdapat 

di negara-negara maju, sekarang sudah ada di berbagai belahan dunia.  

Berikut ini merupakan ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya 

globalisasi di dunia meliputi: 
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1) Adanya sikap saling ketergantungan antara satu Negara dengan negara lain 

terutama di bidang ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan pasar bebas. Suatu 

negara dapat menjual produknya dengan bebas ke negara lain. Apa yang tidak 

dapat dihasilkan dari suatu negara dapat diperoleh dari negara lain. Kebutuhan 

masyarakat semakin meningkat sehingga mengakibatkan ketergantungan. 

2) Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup. 

Masalah lingkungan hidup ini misalnya polusi udara dari kendaraan-kendaraan 

dan mesin-mesin. Pencemaran sungai dan laut. Penebangan hutan untuk lahan 

hunian, dan lain-lain. 

3) Adanya keterbukaan diberbagai bidang. Keterbukaan di segala bidang meliputi 

ekonomi, sosial budaya, dan politik. 

4) Perkembangan teknologi semakin pesat. Teknologi dapat menghasilkan alat-alat 

yang dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan manusia. Alat-alat 

tersebut misalnya telepon genggam, televisi satelit di bidang komunikasi. 

Pesawat terbang, kapal laut, bis mono rel di bidang transportasi. Mesin-mesin 

semakin canggih di bidang industri, dan lain-lain. 

5) Arus komunikasi semakin cepat dan lancar seaakan tanpa batas. 

6) Berbagai peristiwa di suatu daerah atau negara dengan mudah saling dilihat dan 

diterima. Hal ini mengakibatkan peningkatan interaksi kultural (kebudayaan) 

melalui perkembangan media massa (terutama televise, film, musik, dan 

olahraga internasional).  

B. Pengaruh Globalisasi di berbagai bidang 

Perubahan sosial akibat globalisasi dapat kita saksikan saat ini meliputi 

berbagai bidang diantaranya makanan, gaya hidup, komunikasi, pakaian,  

permainan dan transportasi. 

1. Makanan 

Globalisasi di bidang makanan ditandai dengan adanya berbagai jenis 

makanan instan. Instan artinya cepat saji. Cepat saji maksudnya makanan yang 

singkat dalam penyajiannya dan tidak menunggu proses pemasakan yang lama. 

Masyarakat dapat menikmati tanpa harus susah payah membuat dan memasaknya. 

Selain makanan ada pula minuman dalam kaleng, sehingga mudah dan dapat 
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langsung diminum. Contoh makanan karena adanya arus globalisasi, misalnya 

pizza, hamburger, hot dog, sushi, steak, dan lain-lain.  Contoh minumannya 

misalnya, minuman bersoda dan minuman isotonik. Makanan cepat saji tidak 

semuanya aman untuk kesehatan. Makanan cepat saji biasanya mengandung zat-zat 

kimia. Zat kimia yang ada di dalamnya, seperti zat pengawet, pewarna, dan perasa. 

2. Pakaian 

Globalisasi di bidang pakaian atau tata busana yang ada di masyarakat di 

negara berkembang biasanya suka meniru perkembangan model dari negara maju, 

sehingga mendorong industri pakaian berkembang pesat. Pakaian yang dahulu 

berfungsi untuk menutup aurat, melindungi tubuh dan menjaga kesopanan sekarang 

sudah berbeda fungsinya. Pakaian digunakan sebagai trend, dengan model yang 

bermacam-macam. Model pakaian sekarang lebih berani karena kebanyakan 

terbuka dan minim. Contohnya yaitu rok mini. Selain itu juga baju jas yang berasal 

dari bangsa barat sudah mulai digunakan oleh bangsa kita dalam acara-acara resmi. 

Selain itu juga ada celana jeans dan tshirt yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Gaya Hidup 

Globalisasi di bidang gaya hidup yang diterapkan masyarakay sekarang 

berbeda dengan masyarakat dahulu. Masyarakat lebih suka gaya hidup modern 

karena semuanya serba mudah, cepat dan ekonomis. Gaya hidup masyarakat 

sekarang tidak lagi pada prinsip “biar lambat asal selamat”. Karena bagi masyarakat 

sekarang jika berprinsip seperti itu berarti belum bisa menghargai waktu. 

Masyarakat sekarang lebih berusaha menghargai waktu karena waktu tidak dapat 

diulang. Globalisasi berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat misalnya meniru 

gaya hidup bangsa lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita seperti 

mabuk-mabukan, suka berpesta, berperilaku kasar dan tidak menghargai orang 

yang lebih tua.  

4. Komunikasi 

Globalisasi di bidang komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan 

orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dahulu 

komunikasi antara wilayah menggunakan jasa pos yaitu surat yang sampainya bisa 
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mencapai satu sampai dua hari, Kemudian berkembang dengan telepon rumah. 

Namun, sekarang ini di era globalisasi jika akan berkomunikasi baik satu arah 

maupun dua arah dengan orang lain yang berbeda wilayah sangat mudah, cepat, dan 

murah. Sarana yang digunakan misalnya telepon kabel, telepon seluler, internet, e-

mail, dan faksimile. Dengan adanya alat komunikasi yang canggih kita dapat 

melakukan hubungan dengan siapa saja di dunia ini. Sekarang ini banyak ditemui 

warung-warung internet, maka orang akan mudah mencari segala macam informasi 

yang ada di seluruh dunia. Adanya telepon genggam merupakan alat komunikasi 

yang praktis, canggih, dan mudah dibawa kemana saja. 

5. Permainan 

Di bidang permainan telah mengalami dampak globalisasi, hal ini terlihat 

dari permainan yang dilakukan anak-anak. Sekarang anak-anak tidak bermain 

permainan tradisional lagi, tetapi sudah beralih menggunakan permainan yang lebih 

modern seperti game online dan playstation. 

6. Transportasi 

Globalisasi di bidang transportasi sekarang yang sudah semakin pesat. 

Kemajuan alat transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Kemajuan 

transportasi darat misalnya saja orang bepergian menggunakan kereta, mobil, 

motor, bis, dan sebagainya. Transportasi laut meliputi penggunaan kapal barang, 

kapal orang, bahkan sampai kapal pesiar. Sedangkan kemajuan transportasi udara 

ditunjukkan dengan berkembangnya pesawat terbang.  
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Media Pembelajaran 
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Lagu Tongkat Ajaib 

 

Tongkat ajaib kita mulai jalan ke sana  

Menuju semua siswa yang akan menjawab 

Awas tengah jalan ada pertanyaan 

Ibu akan bertanya kepada …. 
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Kisi-Kisi Soal Talking Stick dan Evaluasi Pertemuan 1 

 

Soal Talking Stick Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Muarareja 02 Kota Tegal 

Kelas/Semester : IVB/II 

Mata Pelajaran : PKn 

Jumlah Soal  : 10 butir 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi dasar    : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya. 

No. Kisi-Kisi Soal 
Ranah 

Kognitif 
Tingkat 

Kesulitan 
No. 
Soal 

Bentuk 
soal 

1.  Siswa dapat mendefinisikan 
globalisasi. 

C1 
Mudah 
Sedang  

1 
2 

Uraian  

2. Siswa dapat menyebutkan ciri-
ciri globalisasi. 

C1 
Sedang 3 Uraian 

3. Siswa dapat menyebutkan 
globalisasi di berbagai bidang. 

C1 
 

Sedang  4  
 

Uraian 

4. Siswa dapat memberikan 
contoh globalisasi di berbagai 
bidang. 

C2 

Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang  

5 
6 
7 
8 
9 
10 

Uraian 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan : SD Negeri  

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi Waktu : 7 menit 

Jumlah Soal  : 10 butir 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya. 

Kompetensi dasar    : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya. 

No

. 
Kisi-Kisi Soal 

Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesulitan 

No. 

Soal 

Bentuk 

soal 

1.  Siswa dapat mendefinisikan 

globalisasi 
C1 

Mudah 

Sedang 

1 

6 

Pilgan 

2. Siswa dapatmenyebutkan ciri-

ciri globalisasi. 

C1 

 

Sulit 

 

2 

 

Pilgan 

3.  Disajikan sebuah data, siswa 

dapat menunjukkan ciri-ciri 

globalisasi. 

C3  

Sulit  7 Pilgan 

4. Disajikan sebuah pernyataan, 

siswa dapat mengidentifikasi 

pengaruh globalisasi di berbagai 

bidang. 

C1 

C1 

Sedang  

Sedang 

3 

8 

Pilgan 

5. Siswa dapat memberikan contoh 

globalisasi di berbagai bidang. 

C2 

C2 

Mudah  

Sedang 

4 

9 

Pilgan 

6. Siswa dapat menujukkan 

globalisasi di lingkungan sekitar. 

C3 

C3 

Mudah 

Sedang 

5 

10 

Pilgan 
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SOAL TALKING STICK PERTEMUAN 1 

 

1. Globalisasi berasal dari kata apa dan apa artinya? 

Jawaban: Globe = bumi tiruan 

2. Apa yang dimaksud globalisasi? 

Jawaban: Globalisasi adalah suatu proses mendunia 

3. Sebutkan 3 ciri-ciri globalisasi! 

Jawaban: 

- Adanya sikap saling ketergantungan antar negara. 

- Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup,  

- Berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, 

dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian 

cepatnya,  

- Meningkatnya interaksi kultural (kebudayaan) melalui perkembangan 

media massa (terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga 

internasional). 

4. Globalisasi memiliki dampak pada bidang apa saja? 

Jawaban: makanan, pakaian, permainan, gaya hidup, transportasi, komunikasi. 

5. Sebutkan 2 contoh globalisasi di bidang makanan! 

Jawaban: dunkindonat, pizza, burger, spaghetti, fried chiken. 

6. Sebutkan 2 contoh globalisasi di bidang pakaian! 

Jawaban: celana jeans, jaz, rok mini, celana sobek-sobek. 

7. Sebutkan 2 contoh globalisasi di bidang permainan! 

Jawaban: playstation dan game online 

8. Sebutkan 2 contoh globalisasi di bidang gaya hidup! 

Jawaban: cenderung berkeinginan memiliki barang-barang mewah, mabuk-mabukan, 

suka berpesta, berperilaku kasar serta kurang menghormati orang yang lebih tua 

9. Sebutkan 2 contoh globalisasi di bidang transportasi! 

Jawaban: Pesawat terbang, mobil, kapal pesiar, kereta listrik. 

10. Sebutkan 2 contoh globalisasi di bidang komunikasi! 

Jawaban: telepon kabel, telepon seluler, internet, e-mail, dan faksimile. 
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SOAL EVALUASI PERTEMUAN 1 

 

Sekolah  : SD Negeri 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas / Semester  : VI (Empat) / II (Dua) 

AlokasiWaktu : 7 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan! 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu! 

3. Dilarang bekerjasama maupun membuka buku! 

4. Cermati setiap soal dan telitilah dalam menjawab! 

 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA 

JAWABAN YANG BENAR! 

1. Globalisasi artinya …. 

a. berhubungan  

b. berkomunikasi 

c. mega dunia 

d. mendunia 

2. Hal-hal berikutini yang menunjukkan adanya globalisasi, kecuali ….  

a. Sikap saling ketergantungan 

b. berkembangnya media elektronik 

c. menurunya tingkat permasalahan 

d. percampuran budaya luar 

 

NAMA : ......................................... 

NO. ABSEN :.......................................... 
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3. Dimas bermain playstation sehabis pulang sekolah. Hal yang dilakukan Dimas 

merupakan globalisasi di bidang …. 

a. permainan 

b. komunikasi 

c. media 

d. elektronik 

4. Fried chicken adalah contoh globalisasi di bidang …. 

a. minuman 

b. makanan 

c. maianan 

d. pakaian 

5. Usaha memberi kabar keluarga yang berada di luar kota dipermudah dengan adanya 

…. 

a. handphone 

b. mobil 

c. surat 

d. ojek 

6. Proses masuknya segala sesuatu ke ruang lingkup dunia adalah …. 

a. modernisasi 

b. reformasi 

c. globalisasi 

d. transmisi 

7. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Masalah semakin besar    
2) Suka menggunakan produk sendiri 
3) Mengirim surat lewat pos 
4) Suka menggunakan produk impor 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri globalisasi adalah ….  
a. 1 dan 2     c. 2 dan 3 
b. 1 dan 4     d. 2 dan 4 

8. Rini dan Mita hendak pergi ke acara resepsi kakak mereka. Mereka hendaknya 

memakai pakaian berikut ini, kecuali….  

b. kebaya     c. rok mini 

c. baju adat     d. batik 
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9. Sinta memiliki koleksi kimono. Kimono adalah pakaian yang berasal dari ….  

a. Amerika     c. Korea 

b. Cina      d. Jepang 

10. Guna mendapatkan informasi dengan cara menonton dan mendengarkan dapat 

menggunakan …. 

a. televisi 

b. radio 

c. koran 

d. telepon 

 

Kunci Jawaban 

Pertemuan 1 

1. D    6. C 

2. C    7. B 

3. A    8. C 

4. B    9. D 

5. A    10. A 

 

Penilaian = 
������� �����

��
 � ��� 
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Lampiran 10 

 

 

 
 

 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAANN 
PEMBELAJARAN MODEL TALKING STICK  DI KELAS 

EKSPERIMEN 1 
PERTEMUAN KE-2 

 

 

 

 

 

 

 

oleh  
Ike Yana Sari 
1401412534 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Muarareja 02 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas / Semester : IVB /2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit ( 1 pertemuan) 

Pelaksanaan  :  Sabtu, 9 April 2016 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

C. Indikator Pembelajaran 

3. Memberikan contoh pengaruh positif dari dampak globalisasi. 

4. Memberikan contoh pengaruh negatif dari dampak globalisasi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru dan penerapan model pembelajaran talking stick,  siswa 

mampu menyebutkan 3 dampak positif globalisasi. 

2. Melalui penjelasan guru dan penerapan model pembelajaran talking stick,  siswa 

mampu menyebutkan 3 dampak negatif globalisasi. 

3. Melalui penjelasan guru dan penerapan model pembelajaran talking stick,  siswa 

mampu menyebutkan 3 perilaku yang dapat dilakukan untuk menghindari 

dampak negatif globalisasi.  

4. Memalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan perilaku yang harus 

dimiliki dalam menghadapi pengaruh globalisasi. 

Karakter siswa yang diharapkan:  Dapat dipercaya (trustworthines),  rasa 

hormat  dan  perhatian  (respect),  tekun  (diligence),  tanggung  jawab 

(responsibility), berani (courage), integritas (integrity), peduli (caring), jujur 

(fairnes), dan kewarganegaraan (citizenship). 

E. Materi 

- Dampak positif globalisasi. 

- Dampak negatif globalisasi. 

F. Metode dan model pembelajaran 

Metode : ceramah, diskusi, tanya jawab 
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Model : kooperatif tipe talking stick 

G. Langkah pembelajaran 

No Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 
salam. 

b. Guru dan siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua 
kelas. 

c. Guru menulis hari dan tanggal di papan tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya: 

- Siapa yang memiliki televisi di rumah? 
- Apa kegunaan televisi? 
- Apa akibatnya jika kita menonton televisi dengan 

jarak yang  terlalu dekat? 
f. Guru menyampaikan judul dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
g. Guru memberi tahu siswa mengenai pelaksanaan 

model pembelajaran talking stick yang akan 
dilakukan setelah guru menerangkan materi.  

7 menit 

2. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan materi mengenai dampak positif 
globalisasi. 

b. Guru menjelaskan materi mengenai dampak negatif 
globalisasi. 

c. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang contoh 
dampak positif globalisasi. 

d. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang contoh 
dampak positif globalisasi. 

e. Guru bertanya jawab kepada siswa bagaimana cara 
menghindari dampak negatif globalisasi. 

f. Siswa  menyimak  materi  yang  disampaikan  guru  
pada  buku  sumber belajar. 

Elaborasi  
a. Guru menyiapkan tongkat yang panjangnya ± 20 cm. 
b. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 
c. Siswa disuruh untuk mempelajari materi yang telah 

disampaikan guru secara berkelompok. 
d. Setelah selesai membaca, siswa disuruh menutup 

buku bacaan. 
e. Guru dan siswa bersama-sama bernyanyi. Saat lagu 

tersebut berhenti, guru memberikan tongkat kepada 
salah satu siswa.  

f. Siswa yang mendapat tongkat harus menjawab 
pertanyaan yang diberikan guru. 

g. Siswa yang tidak mendapat tongkat mencatat soal di 
buku tugas sekaligus menjawabnya. 

50 
menit 
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No Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
h. Guru menunjuk siswa secara bergantian dari masing-

masing kelompok. 
Konfirmasi  
a. Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk 

menambahkan jawaban yang telah di jawab 
temannya barangkali masih kurang atau belum benar. 

b. Kelompok yang benar dalam menyampaikan 
jawaban diberi penghargaan berupa pin. 

c. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi. 
3. Kegiatan Penutup 

a. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa 
mengerjakan secara mandiri.  

b. Guru bersama siswa mencocokkan jawaban soal 
evaluasi. 

c. Guru  memotivasi  siswa  agar  selalu  bersemangat  
dalam  mengikuti pembelajaran. 

d. Salah satu siswa memimpin doa di akhir 
pembelajaran. 

e. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

13 
menit 

 

H. Media dan Sumber belajar 

Media 

1. Papan tulis dan kapur 

2. Lagu “tongkat ajaib” 

3. Tongkat  

4. Gambar globalisasi di bidang makanan, pakaian, gaya hidup, permaianan, 

transportasi. 

Sumber Belajar 

1. Dewi, Ressi Kartika, dkk.  2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD & MI 

Kelas IV.  Jakarta: Depdiknas. Halaman 43-48 

2. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: Bangga 

Menjadi Insan Pancasila. Jakarta: Depdiknas. Halaman 93-97 

3. Suparna, Nana. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD Kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. Halaman 53-62 

I. Penilaian 

Jenis Penilaian   : tes dan nontes 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian Aktivitas Belajar 
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Menggunakan  format  observasi  dilakukan  dalam  kegiatan  pembelajaran sejak 

dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 

2. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis (terlampir). 

Instrumen Penilaian : 

1. Penilaian Aktivitas Belajar Penilaian menggunakan pedoman observasi 

(terlampir). 

2. Penilaian Hasil Belajar : Uraian (terlampir) dan pilihan gnda (terlampir). 

Kunci Jawaban  : Terlampir 

Skor Penilaian  : Terlampir 

 

Tegal, 9 April 2016 

Guru Kelas IVB,      Peneliti, 
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Materi Pelajaran Pertemuan 2 

 

Dampak Globalisasi 

Dampak globalisasi dibedakan menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak 

negatif. 

1. Dampak Positif Globalisasi 

Dampak positif globalisasi dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Pekerjaan dan kegiatan makin efektif dan efisien. 

Hal ini disebabkan dengan adanya mesin-mesin canggih sehingga dapat membantu 

mempercepat penyelesaian pekerjaan. 

b. Kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi. 

Kemajuan komunikasi memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan seseorang 

kapan saja dan dimana saja. Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan 

ruang lingkup sosial makin terbuka. Teknologi komunikasi yang dapat digunakan 

yaitu telepon dan internet. 

c. Meningkatnya perekonomian dalam suatu negara. 

d. Peningkatan ekonomi negara ditandai dengan lancarnya arus ekspor dan impor. 

Globalisasi menyediakan pasar yang luas, sehingga orang tidak hanya menjual barang 

di dalam negeri saja tetapi juga bisa ke luar negeri. 

e. Wawasan seseorang lebih terbuka dan mau menerima perubahan ke arah yang lebih 

baik. 

f. Globalisasi mengakibatkan kita dapat mudah untuk berinteraksi dan bertukar 

informasi. Informasi dapat menyebar lebih luas melaui media massa sehingga 

wawasan orang menjadi terbuka. Diharapkan orang dapat memilih informasi yang 

baik agar kita dapat menerima perubahan yang lebih baik. 

g. Perubahan perilaku yang lebih baik. 

h. Globalisasi membuat orang lebih menghargai waktu dan kesehatan dengan 

pengetahuan yang telah diterima. Persaingan yang ketat mendorong semangat kerja 

masyarakat. 

i. Adanya pertukaran budaya. 

j. Budaya asing dapat masuk ke Indonesia, sehingga kita dapat mengetahui budaya 

asing. 

2. Dampak Negatif Globalisasi 

Dampak negatif globalisasi meliputi:  
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(1) Orang menjadi sangat individualis dapat terlihat dengan perilakunya yang selalu 

mementingkan diri sendiri,  

(2) Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, misalnya dalam pola 

berpakaian dan pergaulan terutama pada remaja banyak yang meniru gaya berpakaian 

dan bergaul orang-orang Barat, seperti memakai anting-anting bagi laki-laki dan lain-

lain,  

(3) Budaya konsumtif berarti kebiasaan senang menghamburkan uangnya untuk 

kepentingan yang kurang bermanfaat,  

(4) Sarana hiburan yang melalaikan dan membuat malas, misalnya playstation, karena 

dengan adanya playstation, banyak anak melupakan waktu untuk belajar, membantu 

orang tua, dan beristirahat,  

(5) Budaya permisif artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan 

sarana canggih, misalnya: menipu dengan informasi lewat HP. Seperti “Selamat anda 

mendapat sebuah mobil Sedan. Untuk pencairan silahkan transfer uang sebanyak 25 juta 

ke nomer rekening 09995678 di bank Plecit atas nama Koplo”, 

(6) Menurunnya ikatan rohani karena banyak yang meninggalkan ibadah dengan alasan 

sibuk. Orang juga banyak meninggalkan ajaran agama. Mereka hanya mementingkan 

duniawi saja. 
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Media Pembelajaran 

 

 

 

   

 

 

              

 

    

                  

 

 

 

Bidang Gaya Hidup BidangTransportasi 

BidangMakanan 

BidangPermaianan BidangPakaian 

BidangTransportasi 
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Lagu Tongkat Ajaib 

 

Tongkat ajaib kita mulai jalan kesana 

Menuju semua siswa yang akan menjawab 

Awas tengah jalan ada pertanyaan 

Ibu akan bertanya kepada …. 
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Kisi Kisi Soal Talking Stick dan Evaluasi Pertemuan 2 

 

Kisi-Kisi Soal Talking Stick Pertemuan 2 

No
. 

Kisi-Kisi Soal 
Ranah 

Kognitif 
Tingkat 

Kesulitan 
No. 
Soal 

Bentuk 
soal 

1.  Siswa dapat mengidentifikasi 
dampak positif globalisasi.  

C1 
C1 

Mudah 
Sedang 

1 
2 

Uraian  

2. Siswa dapat mengidentifikasi 
dampak negatif globalisasi. 

C1 
C1 

Sedang 
Sulit 

3 
4 

Uraian 

3. Siswa dapat menyebutkan cara 
menghindari dampak negatif 
globalisasi. 

C1 
 

Sedang 
 

5 
 

Uraian  

 

Kisi-Kisis Soal Evaluasi Pertemuan 2 

No. Kisi-Kisi Soal 
Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesulitan 

No. 

Soal 

Bentuk 

soal 

1.  Siswa dapat mengidentifikasi 

dampak positif globalisasi.  

C1 

C1 

Mudah 

Sedang 

1 

2 

Isian 

Isian 

2. Siswa dapat mengidentifikasi 

dampak negatif globalisasi. 

C1 

C1 

Sedang 

Sulit 

3 

4 

Isian 

Isian 

3. Siswa dapat menyebutkan cara 

menghindari dampak negatif 

globalisasi. 

C2 

 

Sedang 

 

5 

 

Isian 
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SOAL DAN JAWABAN TALKING STICK PERTEMUAN 2 

 

1. Sebutkan 2 dampak positif globalisasi! 

Jawaban: Kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi, meningkatnya 

perekonomian masyarakat dalam suatu negara, meluasnya pasar untuk produk dalam 

negeri, memeroleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 

2. Sebutkan 2 dampak negatif globalisasi! 

Jawaban: sifat individualis, konsumtif, permisif, menjadi malas, menurunnya ikatan 

rohani, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. 

3. Apa yang dimaksud sikap konsumtif? 

Jawaban: Konsumtif adalah kebiasaan senang menghambur-hamburkan uang untuk 

kepentingan yang kurang bermanfaat. 

4. Apa yang di maksud sikap permisif? 

Jawaban: menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan sarana canggih. 

5. Bagaimana cara kita agar tidak terjerumus pada dampak negatif globalisasi? 

Jawaban: -mencintai produk dalam negeri, mendekatkan diri dengan agama, tidak 

mudah terpengaruh dengan hal-hal yang baru, semangat berkarya, membatasi diri 

dalam penggunaan benda-benda elektronik. 
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SOAL EVALUASI DAN KUNCI JAWABAN PERTEMUAN 2 

Sekolah   : SD Negeri 

Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas / Semester  : VI (Empat) / II (Dua) 

AlokasiWaktu  : 7 menit 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan! 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu! 

3. Dilarang bekerjasama maupun membuka buku! 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab! 

 

Isilah titik-titik di bawah ini secara singkat dan jelas! 

1. Keuntungan menggunakan pesawat terbang adalah .... 

2. Banyak turis yang datang ke Indonesia sehingga akan menambah ... negara. 

3. Radiasi yang dipancarkan televisi dapat membahayakan .... 

4. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan disebut .... 

5. Orang yang tidak percaya akan Tuhan karena kurangnya pengetahuan.... 

 

Kunci Jawaban Evaluasi Pertemuan 2 

a. Cepat sampai ke tempat tujuan 

b. Keuntungan/devisa 

c. Mata  

d. Permisif  

e. Agama 

Penilaian = 
������� ����� � �

��
 � ��� 

NAMA : ......................................... 

NO. ABSEN :.......................................... 
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Lampiran 11 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN  
PEMBELAJARAN MODEL SNOWBALL THROWING  DI 

KELAS EKSPERIMEN 2 
PERTEMUAN KE-1 

 

 

 

 

 

 

 

oleh  
Ike Yana Sari 
1401412534 

 

 

 

 

 

 

  

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR   

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Muarareja 02 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas / Semester  : IVA /2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (2 pertemuan) 

Pelaksanaan  : Rabu, 29 Maret 2016 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian globalisasi.  

2. Mengidentifikasi contoh pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar (makanan, 

permainan, pakaian, gaya hidup, komunikasi, dan transportasi). 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru dan penggunaan model snowball throwing, siswa 

mampu menjelaskan pengertian globalisasi dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 3 contoh pengaruh globalisasi di bidang makanan. 

3. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 2 contoh pengaruh globalisasi di bidang permainan. 

4. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 2 contoh pengaruh globalisasi di bidang pakaian. 

5. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 2 contoh pengaruh globalisasi di bidang gaya hidup. 

6. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 3 contoh pengaruh globalisasi di bidang tranportasi. 

7. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar, siswa mampu 

menyebutkan 3 contoh pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. 

Karakter siswa yang diharapkan:  Dapat dipercaya (trustworthines),  rasa 

hormat  dan  perhatian  (respect),  tekun  (diligence),  tanggung  jawab 
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(responsibility), berani (courage), integritas (integrity), peduli (caring), jujur 

(fairnes), dan kewarganegaraan (citizenship). 

E. Materi 

- Pengertian globalisasi 

- Pengaruh globalisasi di berbagai bidang 

F. Metode dan model pembelajaran 

Metode : ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model : kooperatif tipe snowball throwing 

G. Langkah pembelajaran 

No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di papan tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan handphone dan 

bertanya: 
- Benda ini namanya apa ya? 
- Apa kegunaan handphone? 

f. Guru menyampaikan judul dan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 

g. Guru memberi tahu siswa mengenai pelaksanaan model 
pembelajaran snowball throwing yang akan dilakukan setelah guru 
menerangkan materi.  

7 menit 

2. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
a. Guru menjelaskan tentang pengertian globalisasi. 
b. Guru menjelaskan dengan menggunakan gambar tentang pengaruh 

globalisasi di berbagai bidang.  
c. Guru bertanya jawab mengenai contoh globalisasi di berbagai 

bidang. 
d. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 
e. Siswa menyimak buku ajar. 
Elaborasi  

a. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 
b. Ketua kelompok dipanggil guru, guna diberi pengarahan dalam 

aturan permainan. 
c. Siswa diberi selembar kertas yang digunakan untuk  menulis 

pertanyaan sesuai dengan materi yang telah dijelaskna guru. 
d. Setiap kelompok diminta untuk menggulung dan melemparkan 

pertanyaan yang telah ditulis di kertas kepada kelompok lain.  
e. Setiap kelompok  yang telah mendapat kiriman bola kertas dari 

kelompok lain disuruh menuliskan jawaban pada kertas kerja 
tersebut. 

 
50 

menit 
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No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

f. Guru membimbing kelompok yang kesulitan mengerjakan. 
Konfirmasi  
a. Guru menyuruh setiap kelompok yang terkena bola membacakan 

jawaban.  
b. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil diskusi. 
c. Kelompok yang benar dalam menyampaikan jawaban diberi 

penghargaan berupa pin. 
d. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi. 

3. Kegiatan Penutup 
b. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 

mandiri.  
c. Guru bersama siswa mencocokkan jawaban soal evaluasi. 
d. Guru  memotivasi  siswa  agar  selalu  bersemangat  dalam  

mengikuti pembelajaran. 
e. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 
f. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

13 
menit 

 

H. Media dan Sumber belajar 

Media 

1. Papan tulis dan kapur 

2. Kertas HVS 

3. Contoh gambar globalisasi di bidang makanan, pakaian, gaya hidup, transportasi, 

permainan. 

4. Handphone  

Sumber Belajar 

- Dewi, Ressi Kartika, dkk.  2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD & MI 

Kelas IV.Jakarta: Depdiknas. Halaman 43-48 

- Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: Bangga 

Menjadi Insan Pancasila. Jakarta: Depdiknas. Halaman 93-97 

- Suparna, Nana. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD Kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. Halaman 53-62 

I. Penilaian 

Jenis Penilaian   : Tes dan non tes 

Prosedur Penilaian :  

1. Penilaian Aktivitas Belajar 

Menggunakan  format  observasi  dilakukan  dalam  kegiatan  pembelajaran sejak 

dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 
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2. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis (terlampir). 

Instrumen Penilaian : 

1. Penilaian aktivitas belajar : Penilaianmenggunakan pedoman observasi 

(terlampir). 

2. Penilaian Hasil Belajar : Pilihan Ganda (terlampir). 

Kunci Jawaban  : Terlampir 

Skor Penilaian  : Terlampir 

 

Tegal, 29 Maret 2016 
Guru Kelas IVA,                 Peneliti, 
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Materi Pelajaran 

Pada materi globalisasi akan dijelaskan tentang pengertian globalisasi, 

pengaruh globalisasi, serta dampak positif dan negatif globalisasi. 

a. Pengertian Globalisasi 

Apakah kamu merasakan adanya perubahan dalam pergaulan sehari-hari? 

Misalnya, kamu pernah melihat gaya rambut yang warna-warni atau gaya pakaian 

ketat memakai rantai. Nah, dari kejadian tersebut, maka kita dapat merumuskan 

makna dibalik kata globalisasi. Kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang 

artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, 

yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi 

adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi 

kelompok masyarakat. 

Menurut perkembangan sejarah kehidupan manusia, sejak zaman prasejarah 

sampai sekarang, terjadi perubahan yang berlangsung secara bertahap dan 

berkesinambungan. Manusia pada zaman purba memanfaatkan kekayaan alam yang 

tersedia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Alam dimanfaatkan 

semaksimal mungkin sebagai peralatan, perkakas, dan sumber makanan. Tanah, 

batu, tumbuhan, dan hewan adalah kebutuhan utama yang diambil dari alam. 

Sekarang semua itu sudah berbeda. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang pesat, terciptalah alat transportasi dan komunikasi. Hal ini 

memungkinkan manusia dapat berhubungan satu sama lain walaupun jaraknya 

sangat jauh. 

Kemajuan dari teknologi transportasi dan komunikasi pasti akan membawa 

dampak atau pengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya, barang-barang luar negeri 

yang dahulu sangat sulit diperoleh, sekarang dengan mudah kita dapatkan di mana 

saja. Contoh lain, yaitu handphone atau telepon selular, yang dahulu hanya terdapat 

di negara-negara maju, sekarang sudah ada di berbagai belahan dunia.  

Berikut ini merupakan ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya 

globalisasi di dunia meliputi: 
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a. Adanya sikap saling ketergantungan antara satu Negara dengan negara lain 

terutama di bidang ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan pasar bebas. Suatu 

negara dapat menjual produknya dengan bebas ke negara lain. Apa yang tidak 

dapat dihasilkan dari suatu negara dapat diperoleh dari negara lain. Kebutuhan 

masyarakat semakin meningkat sehingga mengakibatkan ketergantungan. 

b. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup. 

Masalah lingkungan hidup ini misalnya polusi udara dari kendaraan-kendaraan 

dan mesin-mesin. Pencemaran sungai dan laut. Penebangan hutan untuk lahan 

hunian, dan lain-lain. 

c. Adanya keterbukaan diberbagai bidang. Keterbukaan di segala bidang meliputi 

ekonomi, sosial budaya, dan politik. 

d. Perkembangan teknologi semakin pesat. Teknologi dapat menghasilkan alat-

alat yang dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan manusia. Alat-alat 

tersebut misalnya telepon genggam, televisi satelit di bidang komunikasi. 

Pesawat terbang, kapal laut, bis mono rel di bidang transportasi. Mesin-mesin 

semakin canggih di bidang industri, dan lain-lain. 

e. Arus komunikasi semakin cepat dan lancar seaakan tanpa batas. 

f. Berbagai peristiwa di suatu daerah atau negara dengan mudah saling dilihat 

dan diterima. Hal ini mengakibatkan peningkatan interaksi kultural 

(kebudayaan) melalui perkembangan media massa (terutama televise, film, 

musik, dan olahraga internasional).  

b. Pengaruh Globalisasi di berbagai bidang 

Perubahan sosial akibat globalisasi dapat kita saksikan saat ini meliputi 

berbagai bidang diantaranya makanan, gaya hidup, komunikasi, pakaian,  

permainan dan transportasi. 

1. Makanan 

Globalisasi di bidang makanan ditandai dengan adanya berbagai jenis 

makanan instan. Instan artinya cepat saji. Cepat saji maksudnya makanan yang 

singkat dalam penyajiannya dan tidak menunggu proses pemasakan yang lama. 

Masyarakat dapat menikmati tanpa harus susah payah membuat dan memasaknya. 

Selain makanan ada pula minuman dalam kaleng, sehingga mudah dan dapat 



249 

 

  

langsung diminum. Contoh makanan karena adanya arus globalisasi, misalnya 

pizza, hamburger, hot dog, sushi, steak, dan lain-lain.  Contoh minumannya 

misalnya, minuman bersoda dan minuman isotonik. Makanan cepat saji tidak 

semuanya aman untuk kesehatan. Makanan cepat saji biasanya mengandung zat-zat 

kimia. Zat kimia yang ada di dalamnya, seperti zat pengawet, pewarna, dan perasa. 

2. Pakaian 

Globalisasi di bidang pakaian atau tata busana yang ada di masyarakat di 

negara berkembang biasanya suka meniru perkembangan model dari negara maju, 

sehingga mendorong industri pakaian berkembang pesat. Pakaian yang dahulu 

berfungsi untuk menutup aurat, melindungi tubuh dan menjaga kesopanan sekarang 

sudah berbeda fungsinya. Pakaian digunakan sebagai trend, dengan model yang 

bermacam-macam. Model pakaian sekarang lebih berani karena kebanyakan 

terbuka dan minim. Contohnya yaitu rok mini. Selain itu juga baju jas yang berasal 

dari bangsa barat sudah mulai digunakan oleh bangsa kita dalam acara-acara resmi. 

Selain itu juga ada celana jeans dan tshirt yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Gaya Hidup 

Globalisasi di bidang gaya hidup yang diterapkan masyarakay sekarang 

berbeda dengan masyarakat dahulu. Masyarakat lebih suka gaya hidup modern 

karena semuanya serba mudah, cepat dan ekonomis. Gaya hidup masyarakat 

sekarang tidak lagi pada prinsip “biar lambat asal selamat”. Karena bagi masyarakat 

sekarang jika berprinsip seperti itu berarti belum bisa menghargai waktu. 

Masyarakat sekarang lebih berusaha menghargai waktu karena waktu tidak dapat 

diulang. Globalisasi berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat misalnya meniru 

gaya hidup bangsa lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita seperti 

mabuk-mabukan, suka berpesta, berperilaku kasar dan tidak menghargai orang 

yang lebih tua.  

4. Komunikasi 

Globalisasi di bidang komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan 

orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dahulu 

komunikasi antara wilayah menggunakan jasa pos yaitu surat yang sampainya bisa 
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mencapai satu sampai dua hari, Kemudian berkembang dengan telepon rumah. 

Namun, sekarang ini di era globalisasi jika akan berkomunikasi baik satu arah 

maupun dua arah dengan orang lain yang berbeda wilayah sangat mudah, cepat, dan 

murah. Sarana yang digunakan misalnya telepon kabel, telepon seluler, internet, e-

mail, dan faksimile. Dengan adanya alat komunikasi yang canggih kita dapat 

melakukan hubungan dengan siapa saja di dunia ini. Sekarang ini banyak ditemui 

warung-warung internet, maka orang akan mudah mencari segala macam informasi 

yang ada di seluruh dunia. Adanya telepon genggam merupakan alat komunikasi 

yang praktis, canggih, dan mudah dibawa kemana saja. 

5. Permainan 

Di bidang permainan telah mengalami dampak globalisasi, hal ini terlihat 

dari permainan yang dilakukan anak-anak. Sekarang anak-anak tidak bermain 

permainan tradisional lagi, tetapi sudah beralih menggunakan permainan yang lebih 

modern seperti game online dan playstation. 

6. Transportasi 

Globalisasi di bidang transportasi sekarang yang sudah semakin pesat. 

Kemajuan alat transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Kemajuan 

transportasi darat misalnya saja orang bepergian menggunakan kereta, mobil, 

motor, bis, dan sebagainya. Transportasi laut meliputi penggunaan kapal barang, 

kapal orang, bahkan sampai kapal pesiar. Sedangkan kemajuan transportasi udara 

ditunjukkan dengan berkembangnya pesawat terbang.  
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Media Pembelajaran 

 

 

 

   

 

 

              

 

    

                  

 

 

Bidang Gaya Hidup Bidang Transportasi 

Bidang Makanan 

Bidang Permaianan Bidang Pakaian 

Bidang Transportasi 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan : SD Negeri  

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi Waktu : 7 menit 

Jumlah Soal  : 10 butir 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya. 

Kompetensi dasar    : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya. 

No

. 
Kisi-Kisi Soal 

Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesulitan 

No. 

Soal 

Bentuk 

soal 

1.  Siswa dapat mendefinisikan 

globalisasi 
C1 

Mudah 

Sedang 

1 

6 

Pilgan 

2. Siswa dapatmenyebutkan ciri-

ciri globalisasi. 

C1 

 

Sulit 

 

2 

 

Pilgan 

3.  Disajikan sebuah data, siswa 

dapat menunjukkan ciri-ciri 

globalisasi. 

C3  

Sulit  7 Pilgan 

4. Disajikan sebuah pernyataan, 

siswa dapat mengidentifikasi 

pengaruh globalisasi di berbagai 

bidang. 

C1 

C1 

Sedang  

Sedang 

3 

8 

Pilgan 

5. Siswa dapat memberikan contoh 

globalisasi di berbagai bidang. 

C2 

C2 

Mudah  

Sedang 

4 

9 

Pilgan 

6. Siswa dapat menujukkan 

globalisasi di lingkungan sekitar. 

C3 

C3 

Mudah 

Sedang 

5 

10 

Pilgan 
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SOAL EVALUASI PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

Sekolah  : SD Negeri 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas / Semester  : VI (Empat) / II (Dua) 

AlokasiWaktu : 7 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan! 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu! 

3. Dilarang bekerjasama maupun membuka buku! 

4. Cermati setiap soal dan telitilah dalam menjawab! 

 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA 

JAWABAN YANG BENAR! 

1. Globalisasi artinya …. 

a. berhubungan  

b. berkomunikasi 

c. mega dunia 

d. mendunia 

2. Hal-hal berikutini yang menunjukkan adanya globalisasi, kecuali ….  

a. Sikap saling ketergantungan 

b. berkembangnya media elektronik 

c. menurunya tingkat permasalahan 

d. percampuran budaya luar 

 

 

NAMA : ......................................... 

NO. ABSEN :.......................................... 
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3. Dimas bermain playstation sehabis pulang sekolah. Hal yang dilakukan Dimas 

merupakan globalisasi di bidang …. 

a. permainan 

b. komunikasi 

c. media 

d. elektronik 

4. Fried chicken adalah contoh globalisasi di bidang …. 

a. minuman 

b. makanan 

c. maianan 

d. pakaian 

5. Usaha memberi kabar keluarga yang berada di luar kota dipermudah dengan adanya 

…. 

a. handphone 

b. mobil 

c. surat 

d. ojek 

6. Proses masuknya segala sesuatu ke ruang lingkup dunia adalah …. 

a. modernisasi 

b. reformasi 

c. globalisasi 

d. transmisi 

7. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Masalah semakin besar    
2) Suka menggunakan produk sendiri 
3) Mengirim surat lewat pos 
4) Suka menggunakan produk impor 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri globalisasi adalah ….  
a. 1 dan 2     c. 2 dan 3 
b. 1 dan 4     d. 2 dan 4 

8. Rini dan Mita hendak pergi ke acara resepsi kakak mereka. Mereka hendaknya 

memakai pakaian berikut ini, kecuali….  

a.    kebaya      c. rok mini 

b. baju adat     d. batik 
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9.    Sinta memiliki koleksi kimono. Kimono adalah pakaian yang berasal dari ….  

a.    Amerika     c. Korea 

b.   Cina      d. Jepang 

10. Guna mendapatkan informasi dengan cara menonton dan mendengarkan dapat 

menggunakan …. 

a.   televise 

b.   radio 

c.   koran 

d.   telepon 

 

Kunci Jawaban 

Pertemuan 1 

1. D    6. C 

2. C    7. B 

3. A    8. C 

4. B    9. D 

5. A    10. A 

 

Penilaian = 
������� �����

��
 � ��� 
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Lampiran 12 

 

 

 

 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN  

PEMBELAJARAN MODEL SNOWBALL THROWING  DI 
KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN KE-2 
 

 

 

 

 

 

 

oleh  
Ike Yana Sari 
1401412534 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR   
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Muarareja 02 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas / Semester  : IVA /2 

Alokasi waktu  : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

Pelaksanaan  : Senin, 5 April 2016 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Memberikan contoh pengaruh positif dari dampak globalisasi. 

2. Memberikan contoh pengaruh negatif dari dampak globalisasi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru dan penerapan model pembelajaran snowball throwing,  

siswa mampu menyebutkan 3 dampak positif globalisasi. 

2. Melalui penjelasan guru dan penerapan model pembelajaran snowball throwing,  

siswa mampu menyebutkan 3 dampak negatif globalisasi. 

3. Melalui penjelasan guru dan penerapan model pembelajaran snowball throwing,  

siswa mampu menyebutkan 3 perilaku yang dapat dilakukan untuk menghindari 

dampak negatif globalisasi. 

4. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampumenyebutkan perilaku yang harus 

dimiliki dalam menghadapi pengaruh globalisasi. 

Karakter siswa yang diharapkan:  Dapat dipercaya (trustworthines),  rasa 

hormat  dan  perhatian  (respect),  tekun  (diligence),  tanggung  jawab 

(responsibility), berani (courage), integritas (integrity), peduli (caring), jujur 

(fairnes), dan kewarganegaraan (citizenship). 

E. Materi 

- Dampak positif globalisasi 

- Dampak negatif gloalisasi 

F. Metode dan model pembelajaran 

Metode : ceramah, diskusi, tanya jawab 
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Model : kooperatif tipe snowball throwing 

G. Langkah pembelajaran 

No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Guru Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di papan tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya: 

- Siapa yang memiliki televisi di rumah? 
- Apa kegunaan televisi? 
- Apa akibatnya jika kita menonton televisi dengan jarak yang  

terlalu dekat? 
f. Guru menyampaikan judul dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 
g. Guru memberi tahu siswa mengenai pelaksanaan model 

pembelajaran snowball throwing yang akan dilakukan setelah 
guru menerangkan materi.  

7 menit 

2. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan materi mengenai dampak positif globalisasi. 
b. Guru menjelaskan materi mengenai dampak negatif globalisasi. 
c. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang contoh dampak positif 

globalisasi. 
d. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang contoh dampak positif 

globalisasi. 
e. Siswa  menyimak  materi  yang  disampaikan  guru  pada  buku  

sumber belajar. 
Elaborasi  
a. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 
b. Ketua kelompok dipanggil guru, guna diberi pengarahan dalam 

aturan permainan. 
a. Siswa diberi selembar kertas yang digunakan untuk  menulis 

pertanyaan sesuai dengan materi yang telah dijelaskna guru. 
b. Setiap kelompok diminta untuk menggulung kertas yang berisi 

pertanyaan kemudian di lemparkan kepada kelompok lain.  
c. Setiap kelompok  yang telah mendapat kiriman bola kertas dari 

kelompok lain disuruh menuliskan jawaban pada kertas kerja 
tersebut. 

d. Guru membimbing kelompok yang kesulitan mengerjakan. 
Konfirmasi  
a. Guru menyuruh setiap kelompok yang terkena bola membacakan 

jawaban.  
b. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil diskusi. 
c. Kelompok yang benar dalam menyampaikan jawaban diberi 

penghargaan berupa pin. 
d. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi. 

50 
menit 
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No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

3. Kegiatan Penutup 
c. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 

mandiri.  
d. Guru bersama siswa mencocokkan jawaban soal evaluasi. 
e. Guru  memotivasi  siswa  agar  selalu  bersemangat  dalam  

mengikuti pembelajaran. 
f. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 
g. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

13 
menit 

 

H. Media dan Sumber belajar 

Media 

1. Papan tulis dan kapur 

2. Kertas HVS 

3. Contoh gambar di bidang makanan, pakaian, gaya hidup, transportasi, permainan. 

Sumber Belajar 

- Dewi, Ressi Kartika, dkk.  2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD & MI 

Kelas IV.Jakarta: Depdiknas. Halaman 43-48 

- Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: Bangga 

Menjadi Insan Pancasila. Jakarta: Depdiknas. Halaman 93-97 

- Suparna, Nana. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD Kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. Halaman 53-62 

I. Penilaian 

Jenis Penilaian   : Tes dan Non Tes 

Prosedur Penilaian :  

1. Penilaian Aktivitas Belajar 

Menggunakan  format  observasi  dilakukan  dalam  kegiatan  pembelajaran sejak 

dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 

2. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis (terlampir). 

Instrumen Penilaian : 

3. Penilaian Aktivitas Belajar Penilaianmenggunakan pedoman observasi 

(terlampir). 

4. Penilaian Hasil Belajar 

a.  Uraian (terlampir). 
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Kunci Jawaban  : Terlampir 

Skor Penilaian  : Terlampir 

 

Tegal,05 April 2016 

Guru Kelas IVA,      Peneliti, 
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Materi Pelajaran Pertemuan 2 

 

Dampak Globalisasi 

Dampak globalisasi dibedakan menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak 

negatif. 

a. Dampak Positif Globalisasi 

Dampak positif globalisasi dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pekerjaan dan kegiatan makin efektif dan efisien. 

Hal ini disebabkan dengan adanya mesin-mesin canggih sehingga dapat membantu 

mempercepat penyelesaian pekerjaan. 

2. Kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi. 

Kemajuan komunikasi memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan seseorang 

kapan saja dan dimana saja. Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan 

ruang lingkup sosial makin terbuka. Teknologi komunikasi yang dapat digunakan 

yaitu telepon dan internet. 

3. Meningkatnya perekonomian dalam suatu negara. 

4. Peningkatan ekonomi negara ditandai dengan lancarnya arus ekspor dan impor. 

Globalisasi menyediakan pasar yang luas, sehingga orang tidak hanya menjual barang 

di dalam negeri saja tetapi juga bisa ke luar negeri. 

5. Wawasan seseorang lebih terbuka dan mau menerima perubahan ke arah yang lebih 

baik. 

6. Globalisasi mengakibatkan kita dapat mudah untuk berinteraksi dan bertukar 

informasi. Informasi dapat menyebar lebih luas melaui media massa sehingga 

wawasan orang menjadi terbuka. Diharapkan orang dapat memilih informasi yang 

baik agar kita dapat menerima perubahan yang lebih baik. 

7. Perubahan perilaku yang lebih baik. 

8. Globalisasi membuat orang lebih menghargai waktu dan kesehatan dengan 

pengetahuan yang telah diterima. Persaingan yang ketat mendorong semangat kerja 

masyarakat. 

9. Adanya pertukaran budaya. 

10. Budaya asing dapat masuk ke Indonesia, sehingga kita dapat mengetahui budaya 

asing. 

b. Dampak Negatif Globalisasi 

Dampak negatif globalisasi meliputi:  
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1. Orang menjadi sangat individualis dapat terlihat dengan perilakunya yang selalu 

mementingkan diri sendiri,  

2. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, misalnya dalam 

pola berpakaian dan pergaulan terutama pada remaja banyak yang meniru gaya 

berpakaian dan bergaul orang-orang Barat, seperti memakai anting-anting bagi laki-

laki dan lain-lain,  

3. Budaya konsumtif berarti kebiasaan senang menghamburkan uangnya untuk 

kepentingan yang kurang bermanfaat,  

4. Sarana hiburan yang melalaikan dan membuat malas, misalnya playstation, karena 

dengan adanya playstation, banyak anak melupakan waktu untuk belajar, membantu 

orang tua, dan beristirahat,  

5. Budaya permisif artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan 

sarana canggih, misalnya: menipu dengan informasi lewat HP. Seperti “Selamat 

anda mendapat sebuah mobil Sedan. Untuk pencairan silahkan transfer uang 

sebanyak 25 juta ke nomer rekening 09995678 di bank Plecit atas nama Koplo”, 

6. Menurunnya ikatan rohani karena banyak yang meninggalkan ibadah dengan alasan 

sibuk. Orang juga banyak meninggalkan ajaran agama. Mereka hanya 

mementingkan duniawi saja. 
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Media Pembelajaran 

 

 

 

   

 

 

              

 

    

                  

 

 

 

Bidang Gaya Hidup Bidang Transportasi 

Bidang Makanan 

Bidang Permaianan Bidang Pakaian 

Bidang Transportasi 



264 

 

  

Kisi-Kisi Soal Evaluasi Pertemuan 2 

No. Kisi-Kisi Soal 
Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesulitan 

No. 

Soal 

Bentuk 

soal 

1.  Siswa dapat mengidentifikasi 

dampak positif globalisasi.  

C1 

C1 

Mudah 

Sedang 

1 

2 

Isian 

Isian 

2. Siswa dapat mengidentifikasi 

dampak negatif globalisasi. 

C1 

C1 

Sedang 

Sulit 

3 

4 

Isian 

Isian 

3. Siswa dapat menyebutkan cara 

menghindari dampak negatif 

globalisasi. 

C2 

 

Sedang 

 

5 

 

Isian 
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SOAL EVALUASI DAN KUNCI JAWABAN PERTEMUAN 2 

Sekolah   : SD Negeri 

Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas / Semester  : VI (Empat) / II (Dua) 

AlokasiWaktu  : 7 menit 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan! 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu! 

3. Dilarang bekerjasama maupun membuka buku! 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab! 

 

Isilah titik-titik di bawah ini secara singkat dan jelas! 

1. Keuntungan menggunakan pesawat terbang adalah .... 

2. Banyak turis yang datang ke Indonesia sehingga akan menambah ... negara. 

3. Radiasi yang dipancarkan televisi dapat membahayakan .... 

4. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan disebut .... 

5. Orang yang tidak percaya akan Tuhan karena kurangnya pengetahuan.... 

 

Kunci Jawaban Evaluasi Pertemuan 2  

1. Cepat sampai ke tempat tujuan 

2. Keuntungan/devisa 

3. Mata  

4. Permisif  

5. Agama 

Penilaian = 
������� ����� � �

��
 � ��� 

NAMA : ......................................... 

NO. ABSEN :.......................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Tegalsari 05 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas / Semester : IVA /2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit ( 1 pertemuan) 

Pelaksanaan  : Senin, 28 Maret 2016 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian globalisasi.  

2. Mengidentifikasi contoh pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar (makanan, 

permainan, pakaian, gaya hidup, komunikasi, dan transportasi) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa mampumenjelaskan pengertian globalisasi dengan 

benar. 

2. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar dan kegiatan diskusi, 

siswa mampu menyebutkan 3 contoh pengaruh globalisasi di bidang makanan. 

3. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar dan kegiatan diskusi, 

siswa mampu menyebutkan 2 contoh pengaruh globalisasi di bidang permainan. 

4. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar dan kegiatan diskusi, 

siswa mampu menyebutkan 2 contoh pengaruh globalisasi di bidang pakaian. 

5. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar dan kegiatan diskusi, 

siswa mampu menyebutkan 2 contoh pengaruh globalisasi di bidang gaya hidup. 

6. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar dan kegiatan diskusi, 

siswa mampu menyebutkan 3 contoh pengaruh globalisasi di bidang tranportasi. 

7. Melalui penjelasan guru dengan menggunakan media gambar dan kegiatan diskusi, 

siswa mampu menyebutkan 3 contoh pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. 

Karakter siswa yang diharapkan:  Dapat dipercaya (trustworthines),  rasa 

hormat  dan  perhatian  (respect),  tekun  (diligence),  tanggung  jawab 
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(responsibility), berani (courage), integritas (integrity), peduli (caring), jujur 

(fairnes), dan kewarganegaraan (citizenship). 

E. Materi 

- Pengertian globalisasi  

- Pengaruh globalisasi di berbagai bidang. 

F. Metode pembelajaran 

Metode : ceramah, diskusi, tanya jawab 

G. Langkah pembelajaran 

No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di papan tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan handphone dan 

bertanya: 
- Benda ini namanya apa ya? 
- Apa kegunaan handphone? 

f. Guru menyampaikan judul dan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 

g. Guru memberi tahu siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran yang 
akan dilakukan yaitu dengan ceramah, penugasan  dan setelah guru 
menerangkan akan dilakukan diskusi biasa. 

7 menit 

2. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan tentang pengertian globalisasi. 
b. Guru menjelaskan dengan menggunakan gambar tentang pengaruh 

globalisasi di berbagai bidang.  
c. Guru bertanya jawab mengenai contoh globalisasi di berbagai 

bidang. 
d. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 
e. Siswa menyimak buku ajar. 

Elaborasi  
a. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 
b. Setiap kelompok diberi lembar kerja diskusi. 
c. Kelompok mendiskusikan lembar pertanyaan yang telah dibagikan 

oleh guru. 
d. Siswa dipantau selama diskusi. 
Konfirmasi   

a. Guru dan siswa mencocokkan pertanyaan yang telah diselesaikan 
secara berkelompok. 

b. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban 
dari kelompoknya.  

c. Kelompok yang benar dalam menyampaikan jawaban diberi 
penghargaan berupa pin. 

50 
menit 
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No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

d. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi. 
3. Kegiatan Penutup 

b. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 
mandiri.  

c. Guru  memotivasi  siswa  agar  selalu  bersemangat  dalam  
mengikuti pembelajaran. 

d. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 
e. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

13 
menit 

 

H. Media dan Sumber belajar 

Media 

1. Papan tulis dan kapur 

2. Gambar globalisasi di bidang makanan, pakaian, gaya hidup, transportasi dan 

permainan. 

3. Handphone. 

Sumber Belajar 

1. Dewi, Ressi Kartika, dkk.  2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD & 

MI Kelas IV.  Jakarta: Depdiknas. Halaman 43-48 

2. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: Bangga 

Menjadi Insan Pancasila. Jakarta: Depdiknas. Halaman 93-97 

3. Suparna, Nana. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD Kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. Halaman 53-62 

I. Penilaian 

Jenis penilaian  : tes dan non tes 

Prosedur Penilaian : 

a. Penilaian Aktivitas Belajar 

Menggunakan  format  observasi  dilakukan  dalam  kegiatan  pembelajaran sejak 

dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis (terlampir). 

Instrumen Penilaian : 

a. Penilaian Aktivitas Belajar Penilaian menggunakan pedoman observasi 

(terlampir). 

b. Penilaian Hasil Belajar : Pilihan Ganda (terlampir). 

Kunci Jawaban  :Terlampir 
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Skor Penilaian  : Terlampir 

       Tegal, 28 Maret 2016 

Guru Kelas IV,      Peneliti, 
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Materi Pelajaran 

Pada materi globalisasi akan dijelaskan tentang pengertian globalisasi, 

pengaruh globalisasi, serta dampak positif dan negatif globalisasi. 

a. Pengertian Globalisasi 

Apakah kamu merasakan adanya perubahan dalam pergaulan sehari-hari? 

Misalnya, kamu pernah melihat gaya rambut yang warna-warni atau gaya pakaian 

ketat memakai rantai. Nah, dari kejadian tersebut, maka kita dapat merumuskan 

makna dibalik kata globalisasi. Kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang 

artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, 

yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi 

adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi 

kelompok masyarakat. 

Menurut perkembangan sejarah kehidupan manusia, sejak zaman prasejarah 

sampai sekarang, terjadi perubahan yang berlangsung secara bertahap dan 

berkesinambungan. Manusia pada zaman purba memanfaatkan kekayaan alam yang 

tersedia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Alam dimanfaatkan 

semaksimal mungkin sebagai peralatan, perkakas, dan sumber makanan. Tanah, 

batu, tumbuhan, dan hewan adalah kebutuhan utama yang diambil dari alam. 

Sekarang semua itu sudah berbeda. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang pesat, terciptalah alat transportasi dan komunikasi. Hal ini 

memungkinkan manusia dapat berhubungan satu sama lain walaupun jaraknya 

sangat jauh. 

Kemajuan dari teknologi transportasi dan komunikasi pasti akan membawa 

dampak atau pengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya, barang-barang luar negeri 

yang dahulu sangat sulit diperoleh, sekarang dengan mudah kita dapatkan di mana 

saja. Contoh lain, yaitu handphone atau telepon selular, yang dahulu hanya terdapat 

di negara-negara maju, sekarang sudah ada di berbagai belahan dunia.  

Berikut ini merupakan ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya 

globalisasi di dunia meliputi: 

1) Adanya sikap saling ketergantungan antara satu Negara dengan negara lain 

terutama di bidang ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan pasar bebas. Suatu 
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negara dapat menjual produknya dengan bebas ke negara lain. Apa yang tidak 

dapat dihasilkan dari suatu negara dapat diperoleh dari negara lain. 

Kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga mengakibatkan 

ketergantungan. 

2) Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup. 

Masalah lingkungan hidup ini misalnya polusi udara dari kendaraan-

kendaraan dan mesin-mesin. Pencemaran sungai dan laut. Penebangan hutan 

untuk lahan hunian, dan lain-lain. 

3) Adanya keterbukaan diberbagai bidang. Keterbukaan di segala bidang 

meliputi ekonomi, sosial budaya, dan politik. 

4) Perkembangan teknologi semakin pesat. Teknologi dapat menghasilkan alat-

alat yang dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan manusia. Alat-alat 

tersebut misalnya telepon genggam, televisi satelit di bidang komunikasi. 

Pesawat terbang, kapal laut, bis mono rel di bidang transportasi. Mesin-mesin 

semakin canggih di bidang industri, dan lain-lain. 

5) Arus komunikasi semakin cepat dan lancar seaakan tanpa batas. 

6) Berbagai peristiwa di suatu daerah atau negara dengan mudah saling dilihat 

dan diterima. Hal ini mengakibatkan peningkatan interaksi kultural 

(kebudayaan) melalui perkembangan media massa (terutama televise, film, 

musik, dan olahraga internasional).  

b. Pengaruh Globalisasi di berbagai bidang 

Perubahan sosial akibat globalisasi dapat kita saksikan saat ini meliputi 

berbagai bidang diantaranya makanan, gaya hidup, komunikasi, pakaian,  

permainan dan transportasi. 

1. Makanan 

Globalisasi di bidang makanan ditandai dengan adanya berbagai jenis 

makanan instan. Instan artinya cepat saji. Cepat saji maksudnya makanan yang 

singkat dalam penyajiannya dan tidak menunggu proses pemasakan yang lama. 

Masyarakat dapat menikmati tanpa harus susah payah membuat dan memasaknya. 

Selain makanan ada pula minuman dalam kaleng, sehingga mudah dan dapat 

langsung diminum. Contoh makanan karena adanya arus globalisasi, misalnya 
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pizza, hamburger, hot dog, sushi, steak, dan lain-lain.  Contoh minumannya 

misalnya, minuman bersoda dan minuman isotonik. Makanan cepat saji tidak 

semuanya aman untuk kesehatan. Makanan cepat saji biasanya mengandung zat-zat 

kimia. Zat kimia yang ada di dalamnya, seperti zat pengawet, pewarna, dan perasa. 

2. Pakaian 

Globalisasi di bidang pakaian atau tata busana yang ada di masyarakat di 

negara berkembang biasanya suka meniru perkembangan model dari negara maju, 

sehingga mendorong industri pakaian berkembang pesat. Pakaian yang dahulu 

berfungsi untuk menutup aurat, melindungi tubuh dan menjaga kesopanan sekarang 

sudah berbeda fungsinya. Pakaian digunakan sebagai trend, dengan model yang 

bermacam-macam. Model pakaian sekarang lebih berani karena kebanyakan 

terbuka dan minim. Contohnya yaitu rok mini. Selain itu juga baju jas yang berasal 

dari bangsa barat sudah mulai digunakan oleh bangsa kita dalam acara-acara resmi. 

Selain itu juga ada celana jeans dan tshirt yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Gaya Hidup 

Globalisasi di bidang gaya hidup yang diterapkan masyarakay sekarang 

berbeda dengan masyarakat dahulu. Masyarakat lebih suka gaya hidup modern 

karena semuanya serba mudah, cepat dan ekonomis. Gaya hidup masyarakat 

sekarang tidak lagi pada prinsip “biar lambat asal selamat”. Karena bagi masyarakat 

sekarang jika berprinsip seperti itu berarti belum bisa menghargai waktu. 

Masyarakat sekarang lebih berusaha menghargai waktu karena waktu tidak dapat 

diulang. Globalisasi berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat misalnya meniru 

gaya hidup bangsa lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita seperti 

mabuk-mabukan, suka berpesta, berperilaku kasar dan tidak menghargai orang 

yang lebih tua.  

4. Komunikasi 

Globalisasi di bidang komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan 

orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dahulu 

komunikasi antara wilayah menggunakan jasa pos yaitu surat yang sampainya bisa 

mencapai satu sampai dua hari, Kemudian berkembang dengan telepon rumah. 
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Namun, sekarang ini di era globalisasi jika akan berkomunikasi baik satu arah 

maupun dua arah dengan orang lain yang berbeda wilayah sangat mudah, cepat, dan 

murah. Sarana yang digunakan misalnya telepon kabel, telepon seluler, internet, e-

mail, dan faksimile. Dengan adanya alat komunikasi yang canggih kita dapat 

melakukan hubungan dengan siapa saja di dunia ini. Sekarang ini banyak ditemui 

warung-warung internet, maka orang akan mudah mencari segala macam informasi 

yang ada di seluruh dunia. Adanya telepon genggam merupakan alat komunikasi 

yang praktis, canggih, dan mudah dibawa kemana saja. 

5. Permainan 

Di bidang permainan telah mengalami dampak globalisasi, hal ini terlihat 

dari permainan yang dilakukan anak-anak. Sekarang anak-anak tidak bermain 

permainan tradisional lagi, tetapi sudah beralih menggunakan permainan yang lebih 

modern seperti game online dan playstation. 

6. Transportasi 

Globalisasi di bidang transportasi sekarang yang sudah semakin pesat. 

Kemajuan alat transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Kemajuan 

transportasi darat misalnya saja orang bepergian menggunakan kereta, mobil, 

motor, bis, dan sebagainya. Transportasi laut meliputi penggunaan kapal barang, 

kapal orang, bahkan sampai kapal pesiar. Sedangkan kemajuan transportasi udara 

ditunjukkan dengan berkembangnya pesawat terbang.  
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Media Pembelajaran 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan : SD Negeri  

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi Waktu : 7 menit 

Jumlah Soal  : 10 butir 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya. 

Kompetensi dasar    : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya. 

No

. 
Kisi-Kisi Soal 

Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesulitan 

No. 

Soal 

Bentuk 

soal 

1.  Siswa dapat mendefinisikan 

globalisasi 
C1 

Mudah 

Sedang 

1 

6 

Pilgan 

2. Siswa dapatmenyebutkan ciri-

ciri globalisasi. 

C1 

 

Sulit 

 

2 

 

Pilgan 

3.  Disajikan sebuah data, siswa 

dapat menunjukkan ciri-ciri 

globalisasi. 

C3  

Sulit  7 Pilgan 

4. Disajikan sebuah pernyataan, 

siswa dapat mengidentifikasi 

pengaruh globalisasi di berbagai 

bidang. 

C1 

C1 

Sedang  

Sedang 

3 

8 

Pilgan 

5. Siswa dapat memberikan contoh 

globalisasi di berbagai bidang. 

C2 

C2 

Mudah  

Sedang 

4 

9 

Pilgan 

6. Siswa dapat menujukkan 

globalisasi di lingkungan sekitar. 

C3 

C3 

Mudah 

Sedang 

5 

10 

Pilgan 
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SOAL EVALUASI PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

Sekolah  : SD Negeri 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas / Semester  : VI (Empat) / II (Dua) 

AlokasiWaktu : 7 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan! 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu! 

3. Dilarang bekerjasama maupun membuka buku! 

4. Cermati setiap soal dan telitilah dalam menjawab! 

 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA 

JAWABAN YANG BENAR! 

1. Globalisasi artinya …. 

a. berhubungan  

b. berkomunikasi 

c. mega dunia 

d. mendunia 

2. Hal-hal berikutini yang menunjukkan adanya globalisasi, kecuali ….  

a. Sikap saling ketergantungan 

b. berkembangnya media elektronik 

c. menurunya tingkat permasalahan 

d. percampuran budaya luar 

 

 

 

NAMA : ......................................... 

NO. ABSEN :.......................................... 



278 

 

  

3. Dimas bermain playstation sehabis pulang sekolah. Hal yang dilakukan Dimas 

merupakan globalisasi di bidang …. 

a. permainan 

b. komunikasi 

c. media 

d. elektronik 

4. Fried chicken adalah contoh globalisasi di bidang …. 

a. minuman 

b. makanan 

c. maianan 

d. pakaian 

5. Usaha memberi kabar keluarga yang berada di luar kota dipermudah dengan adanya 

…. 

a. handphone 

b. mobil 

c. surat 

d. ojek 

6. Proses masuknya segala sesuatu ke ruang lingkup dunia adalah …. 

a. modernisasi 

b. reformasi 

c. globalisasi 

d. transmisi 

7. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Masalah semakin besar    
2) Suka menggunakan produk sendiri 
3) Mengirim surat lewat pos 
4) Suka menggunakan produk impor 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri globalisasi adalah ….  
a. 1 dan 2     c. 2 dan 3 
b. 1 dan 4     d. 2 dan 4 

8. Rini dan Mita hendak pergi ke acara resepsi kakak mereka. Mereka hendaknya 

memakai pakaian berikut ini, kecuali….  

a. kebaya     c. rok mini 

b. baju adat     d. batik 
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9. Sinta memiliki koleksi kimono. Kimono adalah pakaian yang berasal dari ….  

a. Amerika     c. Korea 

b. Cina      d. Jepang 

10. Guna mendapatkan informasi dengan cara menonton dan mendengarkan dapat 

menggunakan …. 

a. televisi 

b. radio 

c. koran 

d. telepon 

 

Kunci Jawaban 

Pertemuan 1 

6. D    6. C 

7. C    7. B 

8. A    8. C 

9. B    9. D 

10. A    10. A 

 

Penilaian = 
������� �����

��
 � ��� 
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Kisi-Kisi dan Soal Kelompok Kelas Konvensional 

 

Kisi-Kisi Soal Kelompok Pertemuan 1 

 

Satuan Pendidikan :  

Kelas/Semester :  

Standar Kompetensi :  

 

Kompetensi Dasar :  

 

 

No. Kisi-Kisi Soal 
Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesulitan 

No. 

Soal 

Bentuk 

soal 

1.  Siswa dapat memberikan contoh 

globalisasi di bidang makanan. 

C2 Sedang  1 Uraian  

2. Siswa dapat memberikan contoh 

globalisasi di bidang pakaian. 

C2 Sedang 2 Uraian 

3. Siswa dapat memberikan contoh 

globalisasi di bidang gaya hidup. 

C2 Sedang 3 Uraian 

4.  Siswa dapat memberikan contoh 

globalisasi di bidang 

transportasi. 

C2 Sedang 4 Uraian 

5.  Siswa dapat memberikan contoh 

globalisasi di bidang 

permaianan. 

C2 Sedang 5 Uraian 

6. Siswa dapat memberikan contoh 

globalisasi di bidang 

komunikasi. 

C2 Sedang 6 Uraian 

 

 

 

SD Negeri Tegalsari 05 Tegal 

IV/II 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya. 

4.1.Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi 

di lingkungannya. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SDN Tegalsari 05 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/ Semester : V (lima) / II (dua) 

Alokasi Waktu : 10 menit 

 

Kelompok  : 

Ketua   : 

Anggota  :1. 

    2. 

    3. 

    4.  

    5. 

    6.  

Kerjakanlah soal berikut bersama anggota kelompok kalian dengan teliti dan benar! 

No. Bidang Contoh Globalisasi 

1. Makanan/minuman  

 

2. Pakaian   

 

3. Gaya hidup  

 

4. Permainan   

 

5. Trasportasi   

 

6. Komunikasi  
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Lampiran 14 

 

 
 
 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 
PEMBELAJARAN DI KELAS KONVENSIONAL 

PERTEMUAN KE-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

oleh  
Ike Yana Sari 
1401412534 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Tegalsari 05 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas / Semester : IVA /2 

Alokasi waktu  : 4 x 35 menit ( 2 pertemuan) 

Pelaksanaan  : Jumat, 8 April 2016 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

C. Indikator Pembelajaran 

3. Memberikan contoh pengaruh positif dari dampak globalisasi 

4. Memberikan contoh pengaruh negatif dari dampak globalisasi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru dan kegiatan diskusi,  siswa mampu menyebutkan 3 

dampak positif globalisasi. 

2. Melalui penjelasan guru dan kegiatan diskusi,  siswa mampu menyebutkan 3 

dampak negatif globalisasi. 

3. Melalui penjelasan guru dan kegiatan diskusi,  siswa mampu menyebutkan 3 

perilaku yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak negatif globalisasi. 

4. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan perilaku yang harus 

dimiliki dalam menghadapi pengaruh globalisasi. 

Karakter siswa yang diharapkan:  Dapat dipercaya (trustworthines),  rasa 

hormat  dan  perhatian  (respect),  tekun  (diligence),  tanggung  jawab 

(responsibility), berani (courage), integritas (integrity), peduli (caring), jujur 

(fairnes), dan kewarganegaraan (citizenship). 

E. Materi 

- Dampak positif globalisasi 

- Dampak negatif globalisasi. 

F. Metode pembelajaran 

Metode : ceramah, diskusi, tanya jawab 
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G. Langkah pembelajaran 

No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Guru dan siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Guru menulis hari dan tanggal di papan tulis. 
d. Guru menanyakan kabar dan melakukan presensi. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya: 

- Siapa yang memiliki televisi di rumah? 
- Apa kegunaan televisi? 
- Apa akibatnya jika kita menonton televisi dengan jarak yang  

terlalu dekat? 
f. Guru menyampaikan judul dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 
g. Guru memberi tahu siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran 

yang akan dilakukan yaitu dengan ceramah, penugasan dan setelah 
guru menerangkan akan dilakukan diskusi biasa. 

7 menit 

2. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
a. Guru menjelaskan materi mengenai dampak positif globalisasi. 
b. Guru menjelaskan materi mengenai dampak negatif globalisasi. 
c. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang contoh dampak positif 

globalisasi. 
d. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang contoh dampak negatif 

globalisasi. 
e. Siswa  menyimak  materi  yang  disampaikan  guru  pada  buku  

sumber belajar. 
Elaborasi  
a. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 
b. Setiap kelompok diberi lembar kerja diskusi. 
c. Kelompok mendiskusikan lembar pertanyaan yang telah dibagikan 

oleh guru. 
d. Siswa dipantau dalam diskusi. 
Konfirmasi  
a. Guru dan siswa mencocokkan pertanyaan yang telah diselesaikan 

secara berkelompok. 
b. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban 

dari kelompoknya.  
c. Kelompok yang benar dalam menyampaikan jawaban diberi 

penghargaan berupa pin. 
d. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi. 

50 
menit 

3. Kegiatan Penutup 
a. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 

mandiri.  
b. Guru bersama siswa mencocokkan jawaban soal evaluasi. 
c. Guru  memotivasi  siswa  agar  selalu  bersemangat  dalam  

mengikuti pembelajaran. 
d. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 
e. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

13 
menit 
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H. Media dan Sumber belajar 

Media 

1. Papan tulis dan kapur 

2. Gambar globalisasi di bidang makanan, pakaian, gaya hidup, transportasi dan 

permainan. 

Sumber Belajar 

1. Dewi, Ressi Kartika, dkk.  2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD & MI 

Kelas IV.  Jakarta: Depdiknas. Halaman 43-48 

2. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: Bangga 

Menjadi Insan Pancasila. Jakarta: Depdiknas. Halaman 93-97 

3. Suparna, Nana. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD Kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. Halaman 53-62 

I. Penilaian 

Jenis penilaian  : tes dan non tes 

Prosedur Penilaian : 

c. Penilaian Aktivitas Belajar 

Menggunakan  format  observasi  dilakukan  dalam  kegiatan  pembelajaran sejak 

dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 

d. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis (terlampir). 

Instrumen Penilaian : 

c. Penilaian Aktivitas Belajar Penilaian menggunakan pedoman observasi 

(terlampir). 

d. Penilaian Hasil Belajar : Isian (terlampir) dan pilihan ganda (terlampir) 
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Kunci Jawaban  :Terlampir 

Skor Penilaian  : Terlampir 

       Tegal, 8 April 2016 

Guru Kelas IV,      Peneliti, 
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Materi Pelajaran Pertemuan 2 

 

Dampak Globalisasi 

Dampak globalisasi dibedakan menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak 

negatif. 

A. Dampak Positif Globalisasi 

Dampak positif globalisasi dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pekerjaan dan kegiatan makin efektif dan efisien. 

Hal ini disebabkan dengan adanya mesin-mesin canggih sehingga dapat membantu 

mempercepat penyelesaian pekerjaan. 

2. Kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi. 

Kemajuan komunikasi memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan seseorang 

kapan saja dan dimana saja. Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan 

ruang lingkup sosial makin terbuka. Teknologi komunikasi yang dapat digunakan 

yaitu telepon dan internet. 

3. Meningkatnya perekonomian dalam suatu negara. 

4. Peningkatan ekonomi negara ditandai dengan lancarnya arus ekspor dan impor. 

Globalisasi menyediakan pasar yang luas, sehingga orang tidak hanya menjual barang 

di dalam negeri saja tetapi juga bisa ke luar negeri. 

5. Wawasan seseorang lebih terbuka dan mau menerima perubahan ke arah yang lebih 

baik. 

6. Globalisasi mengakibatkan kita dapat mudah untuk berinteraksi dan bertukar 

informasi. Informasi dapat menyebar lebih luas melaui media massa sehingga 

wawasan orang menjadi terbuka. Diharapkan orang dapat memilih informasi yang 

baik agar kita dapat menerima perubahan yang lebih baik. 

7. Perubahan perilaku yang lebih baik. 

8. Globalisasi membuat orang lebih menghargai waktu dan kesehatan dengan 

pengetahuan yang telah diterima. Persaingan yang ketat mendorong semangat kerja 

masyarakat. 

9. Adanya pertukaran budaya. 

10. Budaya asing dapat masuk ke Indonesia, sehingga kita dapat mengetahui budaya 

asing. 

B. Dampak Negatif Globalisasi 

Dampak negatif globalisasi meliputi:  
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1. Orang menjadi sangat individualis dapat terlihat dengan perilakunya yang selalu 

mementingkan diri sendiri,  

2. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, misalnya dalam 

pola berpakaian dan pergaulan terutama pada remaja banyak yang meniru gaya 

berpakaian dan bergaul orang-orang Barat, seperti memakai anting-anting bagi laki-

laki dan lain-lain,  

3. Budaya konsumtif berarti kebiasaan senang menghamburkan uangnya untuk 

kepentingan yang kurang bermanfaat,  

4. Sarana hiburan yang melalaikan dan membuat malas, misalnya playstation, karena 

dengan adanya playstation, banyak anak melupakan waktu untuk belajar, membantu 

orang tua, dan beristirahat,  

5. Budaya permisif artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan 

sarana canggih, misalnya: menipu dengan informasi lewat HP. Seperti “Selamat 

anda mendapat sebuah mobil Sedan. Untuk pencairan silahkan transfer uang 

sebanyak 25 juta ke nomer rekening 09995678 di bank Plecit atas nama Koplo”, 

6. Menurunnya ikatan rohani karena banyak yang meninggalkan ibadah dengan alasan 

sibuk. Orang juga banyak meninggalkan ajaran agama. Mereka hanya 

mementingkan duniawi saja. 
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Media Pembelajaran 

 

 

 

   

 

 

              

 

    

                  

 

 

 

Bidang Gaya Hidup Bidang Transportasi 

Bidang Makanan 

Bidang Permaianan Bidang Pakaian 

Bidang Transportasi 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi Pertemuan 2 

No

. 
Kisi-Kisi Soal 

Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesulitan 

No. 

Soal 

Bentuk 

soal 

1.  Siswa dapat mengidentifikasi 

dampak positif globalisasi.  

C1 

C1 

Mudah 

Sedang 

1 

2 

Isian 

Isian 

2. Siswa dapat mengidentifikasi 

dampak negatif globalisasi. 

C1 

C1 

Sedang 

Sulit 

3 

4 

Isian 

Isian 

3. Siswa dapat menyebutkan cara 

menghindari dampak negatif 

globalisasi. 

C2 

 

Sedang 

 

5 

 

Isian 
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SOAL EVALUASI DAN KUNCI JAWABAN PERTEMUAN 2 

Sekolah   : SD Negeri 

Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas / Semester  : VI (Empat) / II (Dua) 

AlokasiWaktu  : 7 menit 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan! 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu! 

3. Dilarang bekerjasama maupun membuka buku! 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab! 

 

Isilah titik-titik di bawah ini secara singkat dan jelas! 

1. Keuntungan menggunakan pesawat terbang adalah .... 

2. Banyak turis yang datang ke Indonesia sehingga akan menambah ... negara. 

3. Radiasi yang dipancarkan televisi dapat membahayakan .... 

4. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan disebut .... 

5. Orang yang tidak percaya akan Tuhan karena kurangnya pengetahuan.... 

 

Kunci Jawaban Evaluasi Pertemuan 2  

6. Cepat sampai ke tempat tujuan 

7. Keuntungan/devisa 

8. Mata  

9. Permisif  

10. Agama 

Penilaian = 
������� ����� � �

��
 � ��� 

NAMA : ......................................... 

NO. ABSEN :.......................................... 
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Kisi-Kisi dan Soal Kelompok Kelas Konvensional 

Kisi-Kisi Soal Kelompok Pertemuan 2 

 

Satuan Pendidikan   :  

Kelas/Semester   :  

Standar Kompetensi   : 

 

Kompetensi Dasar   :  

 

 

No. Kisi-Kisi Soal 
Ranah 

Kognitif 

Taraf 

Kesulitan 

No. 

Soal 

Bentuk 

soal 

1.  Siswa dapat menyebutkan 

dampak positif globalisasi di 

lingkungannya. 

C1  Sedang 1 Uraian  

2. Siswa dapat menyebutkan 

dampak negatif globalisasi di 

lingkungannya. 

C1  Sedang 2 Uraian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SD Negeri Tegalsari 05 Tegal 

IV/II 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya. 

4.1.Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SDN Tegalsari 05 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/ Semester : V (lima) / II (dua) 

Alokasi Waktu : 10 menit 

 

Kelompok  : 

Ketua   : 

Anggota  :1. 

    2. 

    3. 

    4.  

    5. 

    6.  

Kerjakanlah soal berikut bersama anggota kelompok kalian dengan teliti dan 

benar! 

No
. 

Benda/Media Dampak Positif Dampak Negatif 

1. Televisi    

2. Internet   
 

 

3. Playstation   
 

 

4. Kereta Api  
 

 

5. Sepeda Gunung    

6. Kentongan 
 

  

7. handphone 
 

  

8. Batik 
 

  

9. Rendang  
 

  

10. Burger 
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Lampiran 15 

PEDOMAN OBSERVASI PENILAIAN AKTIVITAS 

BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn 

 

A. Kegiatan visual 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa membaca buku sumber belajar. 

b. Siswa membaca lembar kerja atau tugas yang diberikan guru. 

c. Siswa melihat dan mengamati media pembelajaran. 

d. Siswa mengamati teman lain yang sedang bekerja. 

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

 

B. Kegiatan Lisan 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa dapat mengemukakan pendapat. 

b. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru. 

c. Siswa dapat bertanya mengenai hal yang belum diketahui kepada guru atau 

teman. 

d. Siswa berdiskusi dengan baik. 

Skor  Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

 

C. Kegiatan mendengarkan 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 
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a. Mendengarkan penyajian materi dari guru. 

b. Mendengarkan percakapan atau diskusi teman satu kelompok. 

c. Mendengarkan jawaban atau pendapat kelompok lain. 

d. Mendengarkan arahan dari guru. 

Skor  Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

 

D. Kegiatan menulis 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa menulis materi yang disampaikan guru. 

b. Siswa menulis pertanyaan yang terdapat dalam diskusi. 

c. Siswa menulis jawaban dari pertanyaan yang telah dilontarkan. 

d. Siswa mengerjakan soal evalusai. 

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

 

E. Kegiatan mental 

Untuk menilai kegiatan ini, perlu memperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Siswa merenungkan setiap pertanyaan atau jawaban. 

b. Siswa bersama teman satu kelompok berusaha memecahkan masalah 

danmembuat keputusan. 

c. Siswa melaksanakan arahan dan bimbingan guru. 

d. Siswa mengingat-ingat materi. 
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Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

 

F. Kegiatan emosional 

a. Siswa menunjukkan motivasi yang baik dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Siswa percaya diri saat bekerja sama. 

c. Siswa menunjukkan ketenangan saat berbicara. 

d.  Siswa dapat menghargai pendapat siswa lain. 

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA   

KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN 1 

 

Petunjuk! 

Berilah tanda cek  (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil observasi dan deskriptor pedoman observasi penilaian aktivitas 

siswa dalam pembelajaran PKn 

No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Fadil N. A.                      21 87,50 
2. Rio Fernanda                         20 83,33 
3. Jaenal Muttakin                         19 79,17 
4. Khalisa S.                         20 83,33 
5. Lely Nur Halisa                         24 100,00 
6. Lutfiyah T.                         21 87,50 
7. M. Chaerul M.                         19 79,17 
8. Nur Akhadis S.                         21 87,50 
9. Nur Azizah                         23 95,83 
10. Raja Rama                         19 79,17 
11. Rindi Ani N.                         19 79,17 
12. Riska                         19 79,17 
13. Riska A.                         17 70,83 
14. Sendi Pratama                         17 70,83 
15. Serli Indriani                         19 79,17 
16. Shanti Amelia                         16 66,67 

L
am

p
iran

 16 
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No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

17. Shinta Amelia                         21 87,50 
18. Sintya Elin F.                         22 91,67 
19. Siti Indah Sari                         19 79,17 
20. Syaiful Muharom                         21 87,50 
21. Tegar Dwi S.                         19 79,17 
22. Tiara Putri P.                         19 79,17 
23. Titin Ayu Lestari                         20 83,33 
24. Triyadi A.                         18 75,00 
25. Verista M.                         24 100,00 
26. Widia Agustina                         20 83,33 
27. Widia Oktaviana                         19 79,17 
28. Zuhriati Alisya                         17 70,83 
29. Hayato                         17 70,83 
30. Firnanda Fauzi                         18 75,00 
31. Wilqi Selvia                         21 87,50 
32. Ajeng Salsabila P.                         17 70,83 
33. Ananda Bagus S.                         21 87,50 
34. M. Ichsan Firdhos                         20 83,33 

Jumlah 130 130 109 107 98 93 667 2779,17 
Rata-rata 3,82 3,82 3,21 3,10 2,9 2,7 19,62 81,74 

 

Keterangan: 

A. Kegiatan visual 
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B. Kegiatan lisan (oral) 

C. Kegiatan mendengarkan 

D. Kegiatan menulis 

E. Kegiatan mental 

F. Kegiatan emosional 

Skor Pelaksanaan Aktivitas = 
������ 

��
 � 100% 

             Tegal, 29 Maret 2016 

             Guru Kelas VIB, 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN 2 

  

Petunjuk! 

Berilah tanda cek  (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil observasi dan deskriptor pedoman observasi penilaian aktivitas 

siswa dalam pembelajaran PKn 

No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Fadil N. A.                         23 95,83 
2. Rio Fernanda                         22 91,67 
3. Jaenal Muttakin                         21 87,50 
4. Khalisa S.                         20 83,33 
5. Lely Nur Halisa                         24 100,.00 
6. Lutfiyah T.                         21 87,50 
7. M. Chaerul M.                         24 100,00 
8. Nur Akhadis S.                         22 91,67 
9. Nur Azizah                         24 100,00 
10. Raja Rama                         19 79,17 
11. Rindi Ani N.                         20 83,33 
12. Riska                         21 87,50 
13. Riska A.                         19 79,17 
14. Sendi Pratama                         18 75,00 
15. Serli Indriani                         21 87,50 
16. Shanti Amelia                         20 83,33 

L
am

p
iran

 17 
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No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

17. Shinta Amelia                         23 95,83 
18. Sintya Elin F.                         24 100,00 
19. Siti Indah Sari                         22 91,67 
20. Syaiful Muharom                         22 91,67 
21. Tegar Dwi S.                         22 91,67 
22. Tiara Putri P.                         23 95,83 
23. Titin Ayu Lestari                         22 91,67 
24. Triyadi A.                         22 91,67 
25. Verista M.                         24 100,00 
26. Widia Agustina                         24 100,00 
27. Widia Oktaviana                         22 91,67 
28. Zuhriati Alisya                         20 83,33 
29. Haryato                         19 79,17 
30. Firnanda Fauzi                         21 87,50 
31. Wilqi Selvia                         22 91,67 
32. Ajeng Salsabila P.                         22 91,67 
33. Ananda Bagus S.                         24 100,00 
34. M. Ichsan Firdhos                         23 95,83 

Jumlah 135 135 126 118 113 116 749 3120,33 
Rata-rata 3,97 3,97 3,71 3,47 3,4 3,3 22,03 91,79 

 
Keterangan: 

A. Kegiatan visual 

B. Kegiatan lisan (oral) 
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C. Kegiatan mendengarkan 

D. Kegiatan menulis 

E. Kegiatan mental 

F. Kegiatan emosional 

Skor Pelaksanaan Aktivitas = 
������ 

��
 � 100% 

             Tegal, 09 April 2016 

             Guru Kelas VIB, 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 2 PERTEMUAN 1 

Petunjuk! 

Berilah tanda cek  (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil observasi dan deskriptor pedoman observasi penilaian 

aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn 

No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Ananda Saiful                         16 66,67 

2. Dimas Rosadi                         19 79,17 

3. Miftan Aziz Salam                         16 66,67 

4. Mohammad Dimas S.                         17 70,83 

5. Erwin Alfianto                         14 58,33 

6. Imam Siswoyo                         16 66,67 

7. Aditya AlBuchori                         20 83,33 

8. Ahmad Bushoiri                         15 62,50 

9. Alfi Nuril Khoiroh                         21 87,50 

10. Alya Fitri                         20 83,33 

11. Aqhis Nur Saadatun Nisa                         22 91,67 

12. Arzenda Paradeva                         22 91,67 

13. Asta Ulfa                         18 75,00 

14. Aziz Fathakhul Alya                         16 66,67 

15. Baduhi Nur Maulidin                         16 66,67 

16. Daniarta Putra Panulung                         21 87,50 

17. Dela Damayanti                         19 79,17 
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No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18. Della Artika Prasassi                         18 75,00 

19. Desy Permatasari                         19 79,17 

20. Dinda Ayu Setyaningsih                         15 62,50 

21. Edo Satria                         15 62,50 

22. Elsa Putri Arliliani                         18 75,00 

23. Ikfi Naf Afiq                         20 83,33 

24 Intan Nur Aini                         17 70,83 

25. Irma Damayanti                         22 91,67 

26. Izza Nur Izzati                         18 75,00 

27. Sinta Dewi Indrawan Putri                         18 75,00 

28. Putri Vina Elviara                          17 70,83 

29. Selvi Khairunnisa                         20 83,33 

30. Sutiono                         17 70,83 

31. Slamet Adi S.                         20 83,33 

32. Putri                         16 66,67 

Jumlah 97 93 110 118 84 76 579 2412,50 

Rata-rata 3 2,9 3,4 3,7 2,6 2,3 18,09 75,39 

 

Keterangan: 

A. Kegiatan visual 

B. Kegiatan lisan (oral) 

C. Kegiatan mendengarkan 

D. Kegiatan menulis 
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E. Kegiatan mental 

F. Kegiatan emosional 

Skor Pelaksanaan Aktivitas = 
������ 

��
 � 100% 

             Tegal, 30 Maret 2016 

             Guru Kelas VIA, 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

KELAS EKSPERIMEN 2 PERTEMUAN 2 

Petunjuk! 

Berilah tanda cek  (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil observasi dan deskriptor pedoman observasi penilaian 

aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn 

No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Ananda Saiful                         18 75,00 

2. Dimas Rosadi                         22 91,67 

3. Miftan Aziz Salam                         20 83,33 

4. Mohammad Dimas S.                         19 79,17 

5. Erwin Alfianto                         15 62,50 

6. Imam Siswoyo                         19 79,17 

7. Aditya AlBuchori                         20 83.,33 

8. Ahmad Bushoiri                         19 79,17 

9. Alfi Nuril Khoiroh                         24 100,00 

10. Alya Fitri                         21 87,50 

11. Aqhis Nur Saadatun Nisa                         24 100,00 

12. Arzenda Paradeva                         24 100,00 

13. Asta Ulfa                         20 83,33 

14. Aziz Fathakhul Alya                         18 75,00 

15. Baduhi Nur Maulidin                         18 75,00 

16. Daniarta Putra Panulung                         23 95,83 

17. Dela Damayanti                         23 95,83 
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No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18. Della Artika Prasassi                         19 79,17 

19. Desy Permatasari                         22 91,67 

20. Dinda Ayu Setyaningsih                         17 70,83 

21. Edo Satria                         17 70,83 

22. Elsa Putri Arliliani                         23 95.,83 

23. Ikfi Naf Afiq                         23 95.83 

24. Intan Nur Aini                         19 79,17 

25. Irma Damayanti                         23 95,83 

26. Izza Nur Izzati                         19 79,17 

27. Sinta Dewi Indrawan Putri                         20 83,33 

28. Putri Vina Elviara                          21 87,50 

29. Selvi Khairunnisa                         23 95,83 

30. Sutiono                         18 75,00 

31. Slamet Adi S.                         23 95,83 

32. Putri                         18 75,00 

Jumlah 107 104 122 124 100 98 655 2729,17 

Rata-rata 3,32 3,2 3,81 3,88 3,10 3,0 20,38 85,29 

 

Keterangan: 

A. Kegiatan visual 

B. Kegiatan lisan (oral) 

C. Kegiatan mendengarkan 

D. Kegiatan menulis 
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E. Kegiatan mental 

F. Kegiatan emosional 

Skor Pelaksanaan Aktivitas = 
������ 

��
 � 100% 

             Tegal, 5 April 2016 

             Guru Kelas VIA, 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

KELAS KONVENSIONAL PERTEMUAN 1 

 

Petunjuk! 

Berilah tanda cek  (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil observasi dan deskriptor pedoman observasi penilaian aktivitas 

siswa dalam pembelajaran PKn 

No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Moh. Nauva Nizam S.                         14 58,33 
2. Astri Widyanti                         16 66,67 
3. Mariyana Puspita Sari                         16 66,67 
4. Yuliani P.                         15 62,50 
5. Abdul Zaki                         15 62,50 
6. Adhe Bagus P.                         22 91,67 
7. Akhmad Faizin                         19 79,17 
8. Apriliani Nur A.                         17 70,83 
9. Arman Maulana                         15 62,50 
10. Bintang Rifki Mulia                         20 83,33 
11. Devina Zalia Putri                         15 62,50 
12. Dian Nurhayati                         16 66,67 
13. Egi Safitri                         16 66,67 
14. Fajriyah Adinda S.                         13 54,17 
15. Farrell A.                         14 58,33 
16. Fika Lindiana                         19 79,17 
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No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

17. Jihan Qonita S.P.                         17 70,83 
18. Khaeirul Dwi A.                         15 62,50 
19. Kinky Remesia                         19 79,17 
20. Maulida Anggoro                         16 66,67 
21. Maulana Nur H.                         14 58,33 
22. Moh Daffa F.                         16 66,67 
23. Moh Almanfahlutti                         22 91,67 
24. Moh. Faris R.                         17 70,83 
25. Moh. Rizki R.                         14 58,33 
26. Putra Annafi M.                         14 58,33 
27. Salma Fauziyah                         13 54,17 
28. Wenny Putriyani                         14 58,33 
29. Zara Putra Alifta                         12 50,00 
30. Kenzho Farhan A.                         22 91,67 
31. Ridho Sammy A.                         15 62,50 
32. Neola Kemalasari 15 62,50 

Jumlah 94 66 106 103 74 74 517 2154,17 
Rata-rata 2,9 2,1 3,3 3,2 2,3 2,3 16,2 67,32 

 

Keterangan: 

A. Kegiatan visual 

B. Kegiatan lisan (oral) 

C. Kegiatan mendengarkan 
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D. Kegiatan menulis 

E. Kegiatan mental 

F. Kegiatan emosional 

Skor Pelaksanaan Aktivitas = 
������ 

��
 � 100% 

            Tegal, 29 Maret 2016 

            Guru Kelas VI, 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

KELAS KONVENSIONAL PERTEMUAN 2 

 

Petunjuk! 

Berilah tanda cek  (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil observasi dan deskriptor pedoman observasi penilaian aktivitas 

siswa dalam pembelajaran PKn 

No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Moh. Nauva Nizam S.                         16 66,67 

2. Astri Widyanti                         19 79,17 

3. Mariyana Puspita Sari                         17 70,83 

4. Yuliani P.                         16 66,67 

5. Abdul Zaki                         19 79,17 

6. Adhe Bagus P.                         23 95,83 

7. Akhmad Faizin                         20 83,33 

8. Apriliani Nur A.                         19 79,17 

9. Arman Maulana                         17 70,83 

10. Bintang Rifki Mulia                         21 87,50 

11. Devina Zalia Putri                         18 75,00 

12. Dian Nurhayati                         24 100,00 

13. Egi Safitri                         21 87,50 

14. Fajriyah Adinda S.                         15 62,50 

15. Farrell A.                         14 58,33 

16. Fika Lindiana                         21 87,50 
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No. Nama siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

17. Jihan Qonita S.P.                         21 87,50 

18. Khaeirul Dwi A.                         16 66,67 

19. Kinky Remesia                         20 83,33 

20. Maulida Anggoro                         18 75,00 

21. Maulana Nur H.                         16 66,67 

22. Moh Daffa F.                         19 79,17 

23. Moh Almanfahlutti                         24 100,00 

24. Moh. Faris R.                         20 83,33 

25. Moh. Rizki R.                         16 66,67 

26. Putra Annafi M.                         15 62,50 

27. Salma Fauziyah                         15 62,50 

28. Wenny Putriyani                         15 62,50 

29. Zara Putra Alifta                         16 66,67 

30. Kenzho Farhan A.                         23 95,83 

31. Ridho Sammy A.                         18 75,00 

32. Neola Kemalasari                         17 70,83 

Jumlah 100 82 119 117 83 88 585 2437,50 

Rata-rata 3,13 2,56 3,7 3,67 2,59 2,75 18,28 76,17 

 

Keterangan: 

A. Kegiatan visual 

B. Kegiatan lisan (oral) 

C. Kegiatan mendengarkan 



 

 

  

314 

D. Kegiatan menulis 

E. Kegiatan mental 

F. Kegiatan emosional 

Skor Pelaksanaan Aktivitas = 
������ 

��
 � 100% 

            Tegal, 08 April 2016 

            Guru Kelas VI, 
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Tabulasi Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 1  

 

 

No. 

Aspek Total Skor 
Pertemuan 

Ke- 

Nilai Pertemuan 
Ke- Rata-Rata Pertemuan 1 Pertemuan 2 

A B C D E F A B C D E F 1 2 1 2 

1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 21 23 87.50 95.83 91.67 

2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 20 22 83.33 91.67 87.50 

3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 19 21 79.17 87.50 83.33 

4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 20 21 83.33 87.50 85.42 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 24 100.00 100.00 100.00 

6 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 21 22 87.50 91.67 89.58 

7 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 19 24 79.17 100.00 89.58 

8 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 21 22 87.50 91.67 89.58 

9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 23 24 95.83 100.00 97.92 

10 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 19 20 79.17 83.33 81.25 

11 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 19 22 79.17 91.67 85.42 

12 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 18 19 75.00 79.17 77.08 

13 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 19 21 79.17 87.50 83.33 

14 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 4 18 19 75.00 79.17 77.08 

15 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 18 22 75.00 91.67 83.33 

16 3 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 17 21 70.83 87.50 79.17 

17 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 20 23 83.33 95.83 89.58 

18 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 22 24 91.67 100.00 95.83 

19 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 17 23 70.83 95.83 83.33 
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No. 

Aspek Total Skor 
Pertemuan 

Ke- 

Nilai Pertemuan 
Ke- Rata-Rata Pertemuan 1 Pertemuan 2 

A B C D E F A B C D E F 1 2 1 2 

20 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 21 22 87.50 91.67 89.58 

21 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 19 22 79.17 91.67 85.42 

22 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 20 23 83.33 95.83 89.58 

23 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 19 22 79.17 91.67 85.42 

24 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 19 24 79.17 100.00 89.58 

25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 23 22 95.83 91.67 93.75 

26 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 20 21 83.33 87.50 85.42 

27 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 19 21 79.17 87.50 83.33 

28 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 17 21 70.83 87.50 79.17 

29 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 19 20 79.17 83.33 81.25 

30 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 16 22 66.67 91.67 79.17 

31 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 21 22 87.50 91.67 89.58 

32 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 19 23 79.17 95.83 87.50 

33 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 21 24 87.50 100.00 93.75 

34 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 19 23 79.17 95.83 87.50 

Jum
lah 

13
0 

130 109 107 98 93 135 135 127 122 114 116 667 749 2779.17 3120.83 2950.00 

Rata
-rata 

3.8
2 

3.8
2 

3.2
1 

3.1
5 

2.9
8 

2.7
4 

3.9
7 

3.9
7 

3.7
4 

3.5
9 

3.3
5 

3.4
1 

19.6
2 

22.03 81.74 91.79 86.76 
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Tabulasi Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 2  

 

 

No. 

Aspek Total Skor 
Pertemuan Ke- 

Nilai Pertemuan 
Ke- 

Rata-
Rata 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

A B C D E F A B C D E F 1 2 1 2 

1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 16 18 66.67 75.00 70.83 

2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 19 22 79.17 91.67 85.42 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 16 20 66.67 83.33 75.00 

4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 17 19 70.83 79.17 75.00 

5 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 14 15 58.33 62.50 60.42 

6 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 16 19 66.67 79.17 72.92 

7 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 20 20 83.33 83.33 83.33 

8 2 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 15 19 62.50 79.17 70.83 

9 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 21 24 87.50 100.00 93.75 

10 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 20 21 83.33 87.50 85.42 

11 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 22 24 91.67 100.00 95.83 

12 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 22 24 91.67 100.00 95.83 

13 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 18 20 75.00 83.33 79.17 

14 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 16 18 66.67 75.00 70.83 

15 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 16 19 66.67 79.17 72.92 

16 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 21 23 87.50 95.83 91.67 

17 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 19 23 79.17 95.83 87.50 

18 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 18 19 75.00 79.17 77.08 

19 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 19 22 79.17 91.67 85.42 
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No. 

Aspek Total Skor 
Pertemuan Ke- 

Nilai Pertemuan 
Ke- Rata-

Rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

A B C D E F A B C D E F 1 2 1 2 

20 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 15 17 62.50 70.83 66.67 

21 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 15 17 62.50 70.83 66.67 

22 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 18 23 75.00 95.83 85.42 

23 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 20 23 83.33 95.83 89.58 

24 3 2 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 17 19 70.83 79.17 75.00 

25 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 22 23 91.67 95.83 93.75 

26 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 18 19 75.00 79.17 77.08 

27 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 18 20 75.00 83.33 79.17 

28 3 2 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 17 21 70.83 87.50 79.17 

29 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 20 23 83.33 95.83 89.58 

30 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 17 19 70.83 79.17 75.00 

31 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 20 23 83.33 95.83 89.58 

32 3 3 2 4 2 2 3 3 4 4 2 2 17 19 70.83 79.17 75.00 

Jumlah 97 93 110 118 84 76 107 104 122 124 100 98 579 655 2412.50 2729.17 2570.83 

Rata-
rata 

3.0 2.9 3.4 3.6 2.6 2.3 3.3 3.2 3.81 3.88 3.0 3.0 18.09 20.47 75.39 85.29 80.34 
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Tabulasi Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Konvensional  

 

 

No. 

Aspek Total Skor 
Pertemuan Ke- 

Nilai Pertemuan 
ke-  

Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

A B C D E F A B C D E F 1 2 1 2 

1 3 1 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 14 16 58.33 66.67 62.50 

2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 16 19 66.67 79.17 72.92 

3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 16 17 66.67 70.83 68.75 

4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 15 16 62.50 66.67 64.58 

5 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 15 19 62.50 79.17 70.83 

6 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 22 23 91.67 95.83 93.75 

7 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 19 20 79.17 83.33 81.25 

8 4 2 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 17 19 70.83 79.17 75.00 

9 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 15 17 62.50 70.83 66.67 

10 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 20 21 83.33 87.50 85.42 

11 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 15 18 62.50 75.00 68.75 

12 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 16 24 66.67 100.00 83.33 

13 3 1 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 16 21 66.67 87.50 77.08 

14 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 13 15 54.17 62.50 58.33 

15 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 14 14 58.33 58.33 58.33 

16 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 19 21 79.17 87.50 83.33 

17 3 2 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 17 21 70.83 87.50 79.17 

18 3 2 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 15 16 62.50 66.67 64.58 

19 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 19 20 79.17 83.33 81.25 

20 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 16 18 66.67 75.00 70.83 
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No. 

Aspek Total Skor 
Pertemuan Ke- 

Nilai Pertemuan 
ke-  

Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

A B C D E F A B C D E F 1 2 1 2 

21 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 14 16 58.33 66.67 62.50 

22 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 16 19 66.67 79.17 72.92 

23 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 22 24 91.67 100.00 95.83 

24 3 2 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 17 19 70.83 79.17 75.00 

25 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 14 16 58.33 66.67 62.50 

26 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 14 15 58.33 62.50 60.42 

27 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 13 15 54.17 62.50 58.33 

28 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 14 15 58.33 62.50 60.42 

29 2 2 2 3 2 1 3 2 4 3 2 2 12 16 50.00 66.67 58.33 

30 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 19 22 79.17 91.67 85.42 

31 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 15 17 62.50 70.83 66.67 

32 3 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 15 16 62.50 66.67 64.58 

Jumlah 93 66 105 102 74 74 99 82 118 115 83 88 514.00 585.00 2141.67 2437.50 2289.58 

Rata-rata 2.9 2.1 3.3 3.2 2.3 2.3 3.1 2.6 3.7 3.6 2.6 2.8 16.06 18.28 66.93 76.17 71.56 
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Lampiran 25 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING UNTUK GURU 

1. Guru menyampaikan apersepsi 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Apersepsi tanpa melibatkan siswa. 

2 Apersepsi dengan melibatkan sebagian kecil siswa. 

3 Apersepsi dengan melibatkan sebagian besar siswa. 

4 Apersepsi dengan melibatkan semua siswa. 

 

2. Guru menjelaskan materi pelajaran. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Penjelasan guru  tidak dimengerti dan tidak ada usaha untuk 
mengatasi kebingungan siswa. 

2 Penjelasan guru sulit dimengerti dan guru kurang berusaha untuk 
mengatasi kebingungan siswa. 

3 Penjelasan guru kurang dimengerti dan ada usaha untuk 
mengatasi kebingungan siswa secara efektif. 

4 Penjelasan guru sudah jelas dan mudah dipahami siswa. 

 

3. Guru membentuk kelas menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 5-7 orang 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a.  Guru  membagi  kelompok  secara  heterogen  sesuai  dengan  tingkat 

kecerdasan peserta didik. 

b.  Pembentukkan  kelompok  dilakukan  secara  jelas  sesuai  dengan  yang 

disebutkan guru. 

c.  Pembentukkan  kelompok  secara  efisien  dan  tidak  membutuhkan  banyak 

waktu. 

d.  Guru memberi penjelasan tujuan pembentukkan kelompok. 
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Skor  Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak 4 deskriptor 

4. Guru memanggil ketua kelompok dan memberi pengarahan dalam permainan 

yang akan dilakukan 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Guru tidak memanggil ketua kelompok dan tidak memberi arahan. 

2 Guru memanggil ketua kelompok atau hanya memberi arahan saja 

3 Guru memanggil ketua kelompok dan memberi arahan tetapi tidak 
dapat dimengerti siswa. 

4 Guru memanggil ketua kelompok dan memberi arahan tentang 
jalannya permainan dengan jelas. 

 

5. Guru memantau jalannya diskusi 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Guru sama sekali tidak memantau jalannya diskusi. 

2 Guru memantau jalannya diskusi, tetapi sebagian kecil siswa dapat 
mengikuti arahan guru. 

3 Guru memantau jalannya diskusi, tetapi sebagian besar siswa dapat 
mengikuti arahan guru. 

4 Guru memantau jalannya diskusi dan siswa dapat mengikuti arahan 
yang diberikan guru. 

 

6. Guru memanggil anak yang mendapat bola kertas yang berisi pertanyaan untuk 

menjawab dengan lantang. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
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SKOR DESKRIPTOR 

1 Guru tidak memanggil anak yang mendapat bola kertas yang berisi 
pertanyaan untuk menjawab. 

2 Guru memanggil anak yang mendapatkan bola kertas yang berisi 
pertanyaan, tetapi siswa tidak mau menjawab. 

3 Guru memanggil siswa yang mendapatkan bola kertas yang berisi 
pertanyaan, tetapi siswa menjawab dengan pelan. 

4 Guru memanggil siswa yang mendapatkan bola kertas yang berisi 
pertanyaan dan siswa langsung menjawab dengan lantang. 

 

7. Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain memberikan tambahan jawaban 

dan menggugah semangat semangat antusias siswa.. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Guru tidak memberi kesempatan siswa lain untuk memberikan 
tambahan jawaban. 

2 Guru memberi kesempatan siswa lain untuk memberikan tambahan 
jawaban, tetapi tidak menggugah semangat dan antusias siswa. 

3 Guru memberi kesempatan siswa lain untuk memberikan tambahan 
jawaban, tetapi kurang menggugah semangat dan antusias siswa. 

4 Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain memberikan 
tambahan jawaban dan menggugah semangat semangat antusias 
siswa. 

 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Guru tidak menyimpulkan hasil diskusi. 

2 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran, tetapi tidak melibatkan 
siswa. 

3 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan melibatkan siswa, 
tetapi belum lengkap. 

4 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran dengan lengkap 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE SNOWBALL THROWING UNTUK GURU  

PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan pembelajaran. 

No. Kriteria yang diobservasi 
Skor Nilai 

butir 1 2 3 4 

1. Guru menyampaikan apersepsi.     4 

2. Guru menjelaskan materi pelajaran.     3 

3. Guru membentuk kelas menjadi 6 kelompok, 

masing-masing kelompok beranggotakan 6-7 

orang. 

    3 

4. Guru memanggil ketua kelompok dan memberi 

pengarahan dalam permainan yang akan 

dilakukan. 

    4 

5. Guru memantau jalannya diskusi.     4 

6. Guru memanggil anak yang mendapat bola 

kertas yang berisi pertanyaan untuk menjawab 

dengan lantang. 

    4 

7. Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain 

memberikan tambahan jawaban dan 

menggugah semangat semangat antusias siswa. 

    3 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

    4 

 Jumlah   29 

 

 

NamaPeneliti  : Ike Yana Sari 
Sekolah  :SD Negeri Muarareja 02 Tegal 
Kelas   : IVA 
Mata Pelajaran :PKn 
Waktu   : 2 x 35 menit (2 jp) 
Tanggal  : Rabu, 30 Maret 2016 
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Skor Pelaksanaan snowball throwing = 
�� 

��
 � 100% 

     = 90,63% 

 

       Tegal, 30 Maret 2016 

       Guru Kelas VIA, 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE SNOWBALL THROWING UNTUK GURU  

PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan 

yang dilihat saat pelaksanaan pembelajaran. 

No. Kriteria yang diobservasi 
Skor Nilai 

butir 1 2 3 4 

1. Guru menyampaikan apersepsi.     4 

2. Guru menjelaskan materi pelajaran.     4 

3. Guru membentuk kelas menjadi 6 kelompok, 

masing-masing kelompok beranggotakan 6-7 

orang. 

    4 

4. Guru memanggil ketua kelompok dan memberi 

pengarahan dalam permainan yang akan 

dilakukan. 

    4 

5. Guru memantau jalannya diskusi.     4 

6. Guru memanggil anak yang mendapat bola kertas 

yang berisi pertanyaan untuk menjawab dengan 

lantang. 

    4 

7. Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain 

memberikan tambahan jawaban dan menggugah 

semangat semangat antusias siswa. 

    3 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

    4 

 Jumlah   31 

 

NamaPeneliti  : Ike Yana Sari 
Sekolah  :SD Negeri Muarareja 02 Tegal 
Kelas   : IVA 
Mata Pelajaran :PKn 
Waktu   : 2 x 35 menit (2 jp) 
Tanggal  : Senin, 5 April 2016 
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Skor Pelaksanaan snowball throwing = 
�� 

��
 � 100% 

     = 93,75% 

 

       Tegal, 31 Maret 2016 

       Guru Kelas VIA, 
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Lampiran 26 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TALKING STICK UNTUK GURU 

1. Guru menyampaikan apersepsi 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Apersepsi tanpa melibatkan siswa. 

2 Apersepsi dengan melibatkan sebagian kecil siswa. 

3 Apersepsi dengan melibatkan sebagian besar siswa. 

4 Apersepsi dengan melibatkan semua siswa. 

 

2. Guru menjelaskan materi pelajaran. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Penjelasan guru  sulit dimengerti dan tidak ada usaha untuk 
mengatasi kebingungan siswa. 

2 Penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha untuk mengatasi 
kebingungan siswa. 

3 Penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha untuk mengatasi 
kebingungan siswa secara efektif. 

4 Penjelasan guru sudah jelas dan mudah dipahami siswa. 

 

3. Guru membentuk kelas menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 6-7 orang 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a.  Guru  membagi  kelompok  secara  heterogen  sesuai  dengan  tingkat 

kecerdasan peserta didik. 

b.  Pembentukkan  kelompok  dilakukan  secara  jelas  sesuai  dengan  yang 

disebutkan guru. 

c.  Pembentukkan  kelompok  secara  efisien  dan  tidak  membutuhkan  banyak 

waktu. 

d.  Guru memberi penjelasan tujuan pembentukkan kelompok. 

 



329 

 

  

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

4. Guru memantau siswa untuk berdiskusi dan memberikan arahan penggunaan 

talking stick. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Guru tidak memantau siswa untuk berdiskusi dan tidak memberikan 
arahan penggunaan talking stick. 

2 Guru memantau siswa untuk berdiskusi dan memberikan arahan 
penggunaan talking stick tetapi tidak dipahami siswa. 

3 Guru memantau siswa untuk berdiskusi dan memberikan arahan 
penggunaan talking stick hanya sebagian siswa yang memahami. 

4 Guru memantau siswa untuk berdiskusi dan memberikan arahan 
penggunaan talking stick. 

 

5. Guru menyanyikanlagu dengan baik, kemudian memberikan tongkat kepada 

salah satu siswa. Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Guru memberikan tongkat kepada salah satu siswa. 

b. Guru  menyanyikan lagu tongkat ajaib dengan benar. 

c. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu. 

d. Guru menjaga suasana kelas agar tetap kondusif 

Skor Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 
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6. Guru  mengajukan  pertanyaan  dan  siswa  yang  memegang  tongkat tersebut  

harus  menjawabnya.  Demikian  seterusnya  sampai  sebagian  besar siswa 

mendapat bagian untuk menjawab pertanyaan. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberikan pertanyaan dengan jelas. 

b. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  memikirkan 

jawaban dengan benar. 

c. Guru  menyuruh  setiap  siswa  untuk  benar-benar  memahami pertanyaan 

dan menjawabnya dengan baik dan benar. 

d. Guru menjaga suasana kelas agar tetap kondusif. 

Skor  Deskriptor 

1 Nampak satu deskriptor 

2 Nampak dua deskriptor 

3 Nampak tiga deskriptor 

4 Nampak empat deskriptor 

 

7. Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain memberikan tambahan 

jawaban dan menggugah semangat semangat antusias siswa. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Guru tidak memberi kesempatan siswa lain untuk memberikan 
tambahan jawaban. 

2 Guru memberi kesempatan siswa lain untuk memberikan 
tambahan jawaban, tetapi tidak menggugah semangat dan antusias 
siswa. 

3 Guru memberi kesempatan siswa lain untuk memberikan 
tambahan jawaban, tetapi kurang menggugah semangat dan 
antusias siswa. 

4 Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain memberikan 
tambahan jawaban dan menggugah semangat semangat antusias 
siswa. 
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8. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Guru tidak menyimpulkan hasil diskusi. 

2 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran, tetapi tidak melibatkan 
siswa. 

3 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan melibatkan siswa, 
tetapi belum lengkap. 

4 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran dengan lengkap. 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE TALKING STICK UNTUK GURU  

PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan pembelajaran. 

No. Kriteria yang diobservasi 
Skor Nilai 

butir 1 2 3 4 

1. Guru menyampaikan apersepsi.     3 
2. Guru menjelaskan materi pelajaran.     4 
3. Guru membentuk kelas menjadi 6 kelompok, 

masing-masing kelompok beranggotakan 5-7 orang. 
    3 

4. Guru memberikan arahan penggunaan talking stick.     4 

5. Guru menyanyikanlagu dengan baik, kemudian 
memberikan tongkat kepada salah satu siswa 

    4 

6. Guru memberikan pertanyaan dengan jelas.     4 
7. Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain 

memberikan tambahan jawaban dan menggugah 
semangat semangat antusias siswa. 

    3 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 

    3 

Jumlah     28 

Skor pelaksanaan talking stick = 
�� 

��
 � 100% 

 = 87,50% 

       Tegal, 29 Maret 2016 

       Guru Kelas VIB, 

 

 

NamaPeneliti  : Ike Yana Sari 
Sekolah  :SD Negeri Muarareja 02 Tegal 
Kelas/semester : IVB/II 
Mata Pelajaran :PKn 
Waktu   : 2 x 35 menit (2 jp) 
Tanggal  : Selasa, 29 Maret 2016 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE TALKING STICK UNTUK GURU  

PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan pembelajaran. 

No. Kriteria yang diobservasi 
Skor Nilai 

butir 1 2 3 4 

1. Guru menyampaikan apersepsi.     3 
2. Guru menjelaskan materi pelajaran.     3 
3. Guru membentuk kelas menjadi 6 kelompok, 

masing-masing kelompok beranggotakan 5-7 orang. 
    4 

4. Guru memberikan arahan penggunaan talking stick.     4 

5. Guru menyanyikanlagu dengan baik, kemudian 
memberikan tongkat kepada salah satu siswa 

    4 

6. Guru memberikan pertanyaan dengan jelas.     4 

7. Guru memberikan kesempatan untuk siswa lain 
memberikan tambahan jawaban dan menggugah 
semangat semangat antusias siswa. 

    3 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 

    3 

Jumlah     28 

Skor pelaksanaan talking stick = 
�� 

��
 � 100% 

 = 87,50% 

       Tegal, 29 Maret 2016 

       Guru Kelas VIB, 

 

 

 

 

NamaPeneliti  : Ike Yana Sari 
Sekolah  :SD Negeri Muarareja 02 Tegal 
Kelas/semester : IVB/II 
Mata Pelajaran :PKn 
Waktu   : 2 x 35 menit (2 jp) 
Tanggal  : Sabtu, 9 April 2016 
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Lampiran 27 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL 

PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING  UNTUK SISWA 

 

A. Apersepsi 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak terlibat dalam apersepsi. 
2 Sebagian kecil siswa terlibat dalam apersepsi. 
3 Sebagian besar siswa terlibat dalam apersepsi. 
4 Semua siswa terlibat dalam apersepsi. 

B. Perhatian terhadap materi pelajaran. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak memperhatikan materi pelajaran dan tidak ada usaha 

untuk memahami materi. 
2 Siswa memperhatikan materi pelajaran dan ada usaha untuk 

memahami materi dengan bertanya kepada teman. 
3 Siswa memperhatikan materi pelajaran dan ada usaha untuk 

memahami materi dengan bertanya langsung kepada guru. 
4 Semua siswa memperhatikan materi pelajaran dan memahami 

materi. 
C. mengikuti jalannya pembagian kelompok dengan tertib. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak mengikuti pembagian kelompok. 
2 Siswa mengikuti pembagian kelompok tetapi suasana kelas masih 

gaduh. 
3 Siswa mengikuti pembagian kelompok tetapi suasana kelas tidak 

begitu gaduh. 
4 Siswa mengikuti pembagian kelompok dengan tertib. 

D. Siswa mengikuti arahan guru dengan benar. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 siswa tidak memperhatikan arahan dari guru. 
2 siswa mengikuti arahan guru, tetapi masih bingung. 
3 siswa mengikuti arahan guru tetapi masih banyak bertanya kepada guru. 
4 siswa mengikuti arahan guru dengan benar. 
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E. Siswa aktif dan antusias dalam menyusun pertanyaan. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak aktif dan tidak antusias dalam menyusun pertanyaan. 
2 Siswa aktif dan antusias dalam menyusun pertanyaan, tetapi dalam 

setiap kelompok masih banyak yang pasif. 
3 Siswa aktif dan antusias dalam menyusun pertanyaan, tetapi setiap 

kelompok sedikit yang pasif. 
4 Siswa aktif dan antusias dalam menyusun pertanyaan. 

F. Siswa yang mendapat bola pertanyaan menjawab dengan lantang. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa yang mendapat bola pertanyaan tidak mau menjawab. 
2 Siswa yang mendapat bola pertanyaan sudah menjawab, tetapi 

masih salah. 
3 Siswa yang mendapat bola pertanyaan sudah menjawab,  tetapi 

masih malu-malu. 
4 Siswa yang mendapat bola pertanyaan menjawab dengan lantang. 

G. Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar dan percaya diri. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak dapat menambahkan jawaban. 
2 Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar tetapi masih 

bersama-sama. 
3 Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar, tetapi kurang 

percaya diri. 
4 Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar dan percaya diri. 

H. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Siswa tidak dapat menyimpulkan hasil pembelajaran 

2 Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran tetapi masih 
terdapat kesalahan. 

3 Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran, tetapi kurang 
lengkap. 

4 Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran secara lengkap. 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE SNOWBALL THROWING UNTUK SISWA  

PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan pembelajaran. 

No. Kriteria yang diobservasi 
Skor Nilai 

butir 1 2 3 4 
A. Siswa mengikuti apersepsi.     3 
B. Siswa memperhatikan materi pelajaran.     3 
C. Siswa mengikuti jalannya pembagian kelompok 

dengan tertib. 
    2 

D. Siswa mengikuti arahan guru dengan benar.     4 
E. Siswa aktif dan antusias dalam menyusun 

pertanyaan. 
    3 

F. Siswa yang mendapat bola pertanyaan menjawab 
dengan lantang. 

    4 

G. Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar 
dan percaya diri. 

    2 

H. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran.     3 
     24 

Skor pelaksanaan snowball throwing = 
��

��
 � 100% 

     = 75,00% 

       Tegal, 30 Maret 2016 

       Guru Kelas VIA, 

 

 

      

  

NamaPeneliti  : Ike Yana Sari 
Sekolah  :SD Negeri Muarareja 02 Tegal 
Kelas/semester : IVA/II 
Mata Pelajaran :PKn 
Waktu   : 2 x 35 menit (2 jp) 
Tanggal  : Selasa, 28 Maret 2016 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE SNOWBALL THROWING UNTUK SISWA  

PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan pembelajaran. 

No. Kriteria yang diobservasi 
Skor Nilai 

butir 1 2 3 4 

A. Siswa mengikuti apersepsi.     4 
B.  Siswa memperhatikan materi pelajaran.     3 
C. Siswa mengikuti jalannya pembagian kelompok 

dengan tertib. 
    3 

D. Siswa mengikuti arahan guru dengan benar.     4 
E. Siswa aktif dan antusias dalam menyusun pertanyaan.     3 
F. Siswa yang mendapat bola pertanyaan menjawab 

dengan lantang. 
    4 

G. Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar dan 
percaya diri. 

    3 

H. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran.     3 
     27 

Skor pelaksanaan snowball throwing = 
��

��
 � 100% 

     = 84,38%% 

       Tegal, 5 April 2016 

       Guru Kelas VIA, 

 

 

  

 

 

       

NamaPeneliti  : Ike Yana Sari 
Sekolah  :SD Negeri Muarareja 02 Tegal 
Kelas/semester : IVA/II 
Mata Pelajaran :PKn 
Waktu   : 2 x 35 menit (2 jp) 
Tanggal  : Selasa, 5 April 2016 
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Lampiran 28 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TALKING STICK  UNTUK SISWA 

 

A. Apersepsi 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak terlibat dalam apersepsi 
2 Sebagian kecil siswa terlibat dalam apersepsi 
3 Sebagian besar siswa terlibat dalam apersepsi 
4 Semua siswa terlibat dalam apersepsi 

 

B. Perhatian terhadap materi pelajaran. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak memperhatikan materi pelajaran dan tidak ada usaha 

untuk memahami materi. 
2 Siswa memperhatikan materi pelajaran dan ada usaha untuk 

memahami materi dengan bertanya kepada teman. 
3 Siswa memperhatikan materi pelajaran dan ada usaha untuk 

memahami materi dengan bertanya langsung kepada guru. 
4 Semua siswa memperhatikan materi pelajaran dan memahami 

materi. 
 

C. Mengikuti jalannya pembagian kelompok dengan tertib. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak mengikuti pembagian kelompok. 
2 Siswa mengikuti pembagian kelompok tetapi suasana kelas masih 

gaduh. 
3 Siswa mengikuti pembagian kelompok tetapi suasana kelas tidak 

begitu gaduh. 
4 Siswa mengikuti pembagian kelompok dengan tertib. 

 

D. Siswa aktif berdiskusi membahas materi dengan kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 
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SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak aktif berdiskusi membahas materi. 
2 Siswa aktif berdiskusi, tetapi lebih banyak mengobrol di luar 

materi. 
3 Siswa membahas materi, tetapi masih bersifat individual. 
4 Siswa aktif berdiskusi membahas materi dengan kelompok. 

 

E. Siswa benyanyi dan mengikuti arahan guru dalam penggunaan tongkat dengan 

benar.Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak memperhatikan arahan dari guru. 
2 Siswa bernyanyi dan mengikuti arahan guru, tetapi masih bingung. 
3 Siswa bernyanyi dan mengikuti arahan guru tetapi masih banyak 

bertanya kepada guru. 
4 Siswa mengikuti arahan guru dalam penggunaan tongkat dengan 

benar. 
 

F. Siswa yang memegang tongkat dapat menjawab pertanyaan dari guru dengan 

lantang. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa yang memegang tongkat tidak dapat menjawab pertanyaan 

dari guru. 
2 Siswa yang memegang tongkat dapat menjawab pertanyaan dari 

guru, tetapi masih salah. 
3 Siswa yang memegang tongkat dapat menjawab pertanyaan dari 

guru, tetapi suaranya tidak dapat di dengar seluruh kelas. 

4 Siswa yang memegang tongkat dapat menjawab pertanyaan dari 
guru dengan lantang. 

 

G. Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar dan percaya diri. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 
1 Siswa tidak dapat menambahkan jawaban. 
2 Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar tetapi masih 

bersama-sama. 
3 Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar, tetapi kurang 

percaya diri. 
4 Siswa dapat menambahkan jawaban dengan benar dan percaya diri. 
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H. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

SKOR DESKRIPTOR 

1 Siswa tidak dapat menyimpulkan hasil pembelajaran 

2 Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran tetapi masih 
terdapat kesalahan. 

3 Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran, tetapi kurang 
lengkap. 

4 Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran secara lengkap. 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE TALKING STICK UNTUK SISWA 

PERTEMUAN 1  

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan pembelajaran. 

No. Kriteria yang diobservasi 
Skor Nilai 

butir 1 2 3 4 

A. Siswa mengikuti apersepsi.     3 

B. Siswa memperhatikan materi pelajaran.     4 

C. Siswa mengikuti jalannya pembagian 
kelompok dengan tertib. 

    4 

D. Siswa aktif berdiskusi membahas materi 
dengan kelompok. 

    3 

E. Siswa bernyanyi dan mengikuti arahan guru 
dalam penggunaan tongkat dengan benar. 

    4 

F. Siswa yang memegang tongkat dapat 
menjawab pertanyaan dari guru dengan 
lantang. 

    3 

G. Siswa dapat menambahkan jawaban dengan 
benar dan percaya diri. 

    3 

H. Siswa dapat menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 

    3 

Jumlah     27 

 

 

 

 

 

NamaPeneliti  : Ike Yana Sari 
Sekolah  :SD Negeri Muarareja 02 Tegal 
Kelas/semester : IVB/II 
Mata Pelajaran :PKn 
Waktu   : 2 x 35 menit (2 jp) 
Tanggal  : Selasa, 29 Maret 2016 
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Skor pelaksanaan talking stick = 
�� 

��
 � 100%  

 = 84,38% 

 

 

       Tegal, 29 Maret 2016 

       Guru Kelas VIB, 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE TALKING STICK UNTUK SISWA 

PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan pembelajaran. 

No. Kriteria yang diobservasi 
Skor Nilai 

butir 1 2 3 4 

1. Siswa mengikuti apersepsi.     3 

2. Siswa memperhatikan materi pelajaran.     4 

3. Siswa mengikuti jalannya pembagian 
kelompok dengan tertib. 

    4 

4. Siswa aktif berdiskusi membahas materi 
dengan kelompok. 

    4 

5. Siswa bernyanyi dan mengikuti arahan 
guru dalam penggunaan tongkat dengan 
benar. 

    4 

6. Siswa yang memegang tongkat dapat 
menjawab pertanyaan dari guru dengan 
lantang. 

    3 

7 Siswa dapat menambahkan jawaban 
dengan benar dan percaya diri. 

    4 

8 Siswa dapat menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 

    4 

Jumlah     31 

 

 

 

Skor pelaksanaan talking stick = 
�� 

��
 � 100%  

NamaPeneliti  : Ike Yana Sari 
Sekolah  :SD Negeri Muarareja 02 Tegal 
Kelas/semester : IVB/II 
Mata Pelajaran :PKn 
Waktu   : 2 x 35 menit (2 jp) 
Tanggal  : Sabtu, 9 April 2016 
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 = 93,75% 

 

 

       Tegal, 9 April 2016 

       Guru Kelas VIB, 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Satuan  Pendidikan : SD Negeri 04 Tegalsari Kota Tegal     Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester  : IV/II         Jumlah Soal  : 40  

Standar Kompetensi :4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. Waktu   : 60 menit 

 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesukaran 

No. 
Soal 

Kunci 
Jawaban 

4.1 Memberikan 
contoh 
sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya 

1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian globalisasi. Pilgan  C1 
C1 

Mudah 
Sedang   

1 
21 

D 
D 

2. Siswa dapat mengidentifikasi keadaan sebelum terjadi 
globalisasi. 

Pilgan C1 
C1 

Sedang  
Mudah  

2 
22 

A 
C 

3. Disajikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi contoh 
globalisasi.  

Pilgan C1 
C1 

Mudah  
Sedang  

3 
23 

B 
C 

4. Disajikan sebuah data, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri 
globalisasi. 

Pilgan  C1 
C1 

Sulit  
Sulit  

4 
18 

B 
B 

5. Siswa dapat memberikan contoh globalisasi di 
lingkungannya. 

Pilgan  C2  
C2 

Sedang 
Sedang   

5 
25 

A 
A 

6. Disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat menunjukkan 
pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

Pilgan C3 
C3 

Sedang  
Sedang  

6 
26 

C 
C 

7. Siswa dapat menyebutkan globalisasi di bidang makanan.  Pilgan C1 
C1 

Sedang  
Sedang  

7 
27 

B 
A 

8. Disajikan sebuah gambar, siswa dapat menunjukkan 
globalisasi di bidang pakaian. 

Pilgan C3  
C3 

Sedang 
Sedang   

8 
9 

D 
C 

L
a

m
p

iran
 29 
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Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesukaran 

No. 
Soal 

Kunci 
Jawaban 

9. Siswa dapat menyebutkan globalisasi di bidang komunikasi. Pilgan C1 
C1 

Mudah  
Sulit  

10 
28 

D 
B 

10. Siswa dapat mendefinisikan globalisasi di bidang gaya 
hidup. 

Pilgan  
 

C1 
C1 

Sedang  
Sedang  

11 
36 

B 
D 

11. Siswa dapat menyebutkan media massa modern dan 
terdahulu. 

Pilgan  C1  
C1 

Sulit  
Sedang 

12 
29 

A 
A 

12. Siswa dapat memperkirakan dampak positif globalisasi di 
lingkungannya.  

Pilgan  C2 
C2 

Sedang  
Mudah  

14 
30 

A 
C 

13. Siswa dapat mengidentifikasi dampak negatif globalisasi. Pilgan  C1 
C1 

sedang 
Mudah  

38 
39 

B 
A 

14. Siswa dapat memberikan contoh dampak negatif globalisasi 
di bidang makanan.  

Pilgan C2 
C2 

Sulit  
Sedang  

15 
16 

D 
C 

15. Siswa dapat menyebutkan contoh dampak negatif 
globalisasi di bidang transportasi. 

Pilgan C1 
C1 

Sedang 
Mudah   

13 
40 

B 
D 

16. Siswa dapat memperkirakan contoh dampak negatif 
globalisasi dalam bidang permainan 

Pilgan C2 
C2 

Sedang  
Sulit  

31 
32 

B 
D 

17. Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menunjukkan  
dampak negatif globalisasi. 

Pilgan C3 
C3 

Sulit 
Sulit  

17 
33 

A 
D 

18. Siswa dapat memperkirakan cara menghindari dampak 
globalisasi. 

Pilgan C2 
C2 

Sedang 
Sulit   

24 
34 

C 
B 

19. Disajikan sebuah gambar, siswa dapat mengidentifikasi 
dampak globalisasi di berbagai bidang. 

Pilgan C1 
C1 

Mudah 
Mudah  

19 
35 

D 
C 

20. Siswa dapat mengidentifikasi manfaat globalisasi di 
lingkungan sekitar. 

Pilgan C1 
C1 

Mudah  
Sulit  

20 
37 

B 
A 
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KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTEST 

Satuan  Pendidikan : SD Negeri 04 Tegalsari Kota Tegal     Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester  : IV/II         Jumlah Soal  : 40  

Standar Kompetensi :4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. Waktu   : 30 menit 

 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesukaran 

No. 
Soal 

Kunci 
Jawaban 

4.1 Memberikan 
contoh 
sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya 

1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian globalisasi. Pilgan  C1    Sedang 21 D 

2. Siswa dapat mengidentifikasi keadaan sebelum terjadi 
globalisasi. 

Pilgan C1 Sukar 2 A 

3. Disajikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi contoh 
globalisasi.  

Pilgan C1 Sedang 3 B 
 

4. Disajikan sebuah data, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri 
globalisasi. 

Pilgan  C1 Sukar 4 B 
 

5. Siswa dapat memberikan contoh globalisasi di 
lingkungannya. 

Pilgan  C2  Sedang 5 A 
 

6. Disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat menunjukkan 
pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

Pilgan C3 Sedang 26 C 

7. Siswa dapat menyebutkan globalisasi di bidang makanan.  Pilgan C1 Sedang 7 B 
 

8. Disajikan sebuah gambar, siswa dapat menunjukkan 
globalisasi di bidang pakaian. 

Pilgan C3 Mudah 9 C 

9. Siswa dapat menyebutkan globalisasi di bidang komunikasi. Pilgan C1 Mudah 10 D 

L
am

p
iran

 30 
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Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesukaran 

No. 
Soal 

Kunci 
Jawaban 

10. Siswa dapat mendefinisikan globalisasi di bidang gaya hidup. Pilgan  
 

C1 Sukar 11 B 

11. Siswa dapat menyebutkan media massa modern dan 
terdahulu. 

Pilgan  C1  Sukar 12 A 
 

12. Siswa dapat memperkirakan dampak positif globalisasi di 
lingkungannya.  

Pilgan  C2 Sedang 14 A 
 

13. Siswa dapat mengidentifikasi dampak negatif globalisasi. Pilgan  C1 Sedang 38 B 

14. Siswa dapat memberikan contoh dampak negatif globalisasi 
di bidang makanan.  

Pilgan C2 Mudah 16 C 

15. Siswa dapat menyebutkan contoh dampak negatif globalisasi 
di bidang transportasi. 

Pilgan C1 Mudah 40 D 

16. Siswa dapat memperkirakan contoh dampak negatif 
globalisasi dalam bidang permainan 

Pilgan C2 Mudah 32 D 

17. Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menunjukkan  
dampak negatif globalisasi. 

Pilgan C3 Sedang 33 D 

18. Siswa dapat memperkirakan cara menghindari dampak 
globalisasi. 

Pilgan C2 Sukar 24 C 

19. Disajikan sebuah gambar, siswa dapat mengidentifikasi 
dampak globalisasi di berbagai bidang. 

Pilgan C1 Sedang 19 D 

20. Siswa dapat mengidentifikasi manfaat globalisasi di 
lingkungan sekitar. 

Pilgan C1 sedang 37 A 
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Lampiran 31 

SOAL UJI COBA  

Sekolah   : SD Negeri Tegalsari 04 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas / Semester  : VI (Empat) / II (Dua) 

Alokasi Waktu  : 60 menit 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerja sama maupun membuka buku. 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA 

JAWABAN YANG BENAR! 

 
1. Globalisasi berasal dari kata “globe” yang berarti …. 

a. bumi raya     c. bola kasti 
b. bola tiruan     d. bumi tiruan 

2. Kehidupam pada zaman purba sangat bergantung pada ….  
c. SDA      c. SDM 
d. IPTEK     d. IMTAQ 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 
Kita dapat memeroleh informasi dari gambar di atas dengan cara …. 
a. dibaca dan ditonton    c. dilihat dan dinikmati 
b. dilihat dan didengarkan   d. dibaca dan didengarkan 

NAMA : ......................................... 

NO. ABSEN :.......................................... 



350 

 

  

4. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
1) Masalah semakin besar    
2) Menyukai produk dalam negeri  
3) Mengirim surat lewat pos 
4) Menggunakan produk impor  
Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri globalisasi adalah ….  
a. 1 dan 2    c. 2 dan 3 
b. 1 dan 4    d. 2 dan 4 

5. Jika kita ingin mengetahui keadaan seluruh dunia kita dapat pergi ke ….  
a. warnet     c. wartel 
b. museum     d. stadion  

6. Setiap masyarakat hampir memiliki televisi guna mengetahui berita yang 
terjadi. Hal ini menunjukkan perkembangan globalisasi di bidang ….  
a. media cetak    c. media elektronik 
b. media persuratan   d. media dakwah 

7. Berikut ini termasuk makanan yang berasal dari Italia adalah ….  
a. coca-cola dan takoyaki  c. pizza dan sushi 
b. pizza dan spaghetti   d. spaghetti dan humberger 

8. Sinta suka mengenakan pakaian kimono. Kimono adalah pakaian yang berasal 
dari ….  
a. Amerika    c. Korea 
b. Cina     d. Jepang 

9. Rini dan Mita hendak pergi ke acara resepsi kakak mereka. Mereka hendaknya 
memakai pakaian berikut ini, kecuali….  
a. kebaya     c. rok mini 
b. baju adat     d. batik 

10. Jika ada keluarga yang meninggal, saudara jauh dikabari menggunakan ….  
a. memo    c. telegram 
b. telepon    d. wesel 

11. Orang-orang cenderung membeli barang-barang yang mutakhir. Hal tersebut 
merupakan contoh globalisasi di bidang … 
a. tata busana 
b. media komunikasi 
c. gaya hidup 
d. jasa transportasi 

12. Berikut ini yang merupakan media komunikasi zaman dahulu adalah ….  
a. kentongan,surat    c. surat, faximile 
b. handphone, surat     d. kentongan, internet 

13. Berkembangnya alat transportasi berakibat pada  .... 
a. berpergian menjadi lebih cepat 
b. bahan bakar fosil semakin berkurang 
c. maraknya perusahaan transportasi  
d. orang lebih suka berjalan kaki 
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14. Berikut ini yang termasuk dampak positif globalisasi di bidang pakaian adalah 
….  
a. batik di kenal warga dunia 
b. rok mini menjadi idola 
c. batik diakui Malaysia 
d. songket jarang digunakan 

15. Dampak negatif dari globalisasi dalam bidang makanan, kecuali ….  
a. masyarakat banyak mengkonsumsi makanan cepat saji 
b. masyarakat lebih suka makan burger daripada tempe 
c. masyarakat lebih tertarik membuat salad daripada oseng-oseng 
d. masyarakat suka masakan padang daripada pizza 

16. Makanan cepat saji banyak mengandung ….  
a. pengawet dan bergizi   c. pengawet dan pewarna 
b. pewarna dan vitamin    d. gizi dan vitamin  

17. Perhatikan pernyataan berikut! 
1) mementingkan diri sendiri 
2) suka makan spaghetti 
3) suka memakai pakaian batik 
4) suka pergi ke museum 
Pernyataan di atas yang termasuk dampak negatif globalisasi ditunjukkan 
nomor ….  
a. 1 dan 2     c. 1 dan 3 
b. 2 dan 3     d. 3 dan 4 

18. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
1) masalah semakin besar    
2) menukai produk dalam negeri 
3) mengirim surat lewat pos  
4) suka menggunakan produk impor  
Berdasarkan pernyataan di atas, yang tidak termasuk ciri-ciri globalisasi adalah 
….  
a. 1 dan 2     c. 2 dan 4 
b. 2 dan 3     d. 3 dan 4 

19. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Gambar di atas adalah contoh perkembangan globalisasi di bidang ….  
a. gaya hidup     c. makanan 
b. permaianan     d. pakaian 
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20. Adanya globalisasi, menjadikan dunia terasa .... 
a. semakin jauh     c. semakin terlihat 
b. semakin kecil    d. semakin tua 

21. proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi 
kelompok masyarakat disebut.... 
a. transportasi      c. urbanisasi 
b. transmigrasi     d. globalisasi 

22. Sebelum terjadi globalisasi, orang mengirim surat menggunakan ….  
a. internet     c. tukang pos 
b. email      d. kurir 

23. Media massa di bawah ini yang dapat menyampaikan informasi dengan cara 
dibaca adalah ….  
a.       c. 

         

 

b.       d. 

        
24. Berikut ini cara yang dapat dilakukan agar tidak tergerus dalam sisi negatif 

globalisasi adalah ….  
a. berperilaku konsumtif   c. rajin pengajian 
b. budaya permisif    d. bersikap individualis  

25. Di zaman sekarang jika orang hendak memberi kabar saudaranya yang jauh 
tempatnya dapat menggunakan ….  
a. mengirim pesan lewat handphone 
b. mengirim surat lewat pos 
c. mengirim surat dengan kurir 
d. mengirim surat lewat telegram 

26. Globalisasi menyebabkan perubahan di berbagai sisi kehidupan. Berikut ini 
yang merupakan pengaruh globalisasi adalah ….  
a. berbelanja di pasar     c. makan di café 
b. makan di warung     d. rajin beribadah 

27. Contoh globalisasi dalam bidang makanan adalah ….  
a. orang berjualan makanan cepat saji 
b. banyak makanan di jual matang 
c. orang berjualan masakan tradisional 
d. orang berjualan makanan berkuah 
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28. Internet dapat kita gunakan untuk berbicara secara tatap muka dengan cara….  
a. facebook     c. e-mail 
b. skype      d. chatting 

29. Berikut ini yang tidak termasuk dalam media komunikasi dahulu adalah …  
a. handphone, email    c. telepati, email 
b. handphone, kentongan   d. surat burung, kentongan 

30. Makanan instan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama karena 
mengandung ….  
a. pewarna     c. pengawet 
b. penyedap     d. pemanis 

31. Akibat buruk globalisasi terhadap permainan anak-anak adalah ….  
a. lebih suka bermain kelereng 
b. lebih suka bermain playstation 
c. lebih suka bermain petak umpet 
d. lebih suka bermain bekel 

32. Berikut ini permainan yang digemari anak-anak adalah ….  
a. playstation dan kelereng    
b. dakon dan game online 
c. playstation dan dakon   
d. playstation dan game online 

33. Perhatikan pernyataan berikut! 
1) mementingkan diri sendiri 
2) suka bermain game online 
3) suka memakai pakaian batik 
4) suka pergi ke museum 
Pernyataan di atas yang termasuk dampak negatif globalisasi ditunjukkan 
nomor ….  
a. 1 dan 2     c. 1 dan 3 
b. 2 dan 3     d. 3 dan 4 

34. Untuk menghindari budaya konsumtif dapat dilakukan dengan cara ….  
a. berbelanja sesuai keinginan 
b. tidak pernah berbelanja 
c. menghutang saat berbelanja 
d. berbelanja sesuai kebutuhan 

35. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar di atas adalah dampak globalisasi di bidang …. 
a. transportasi darat    c. transportasi laut 
b. transportasi udara    d. transportasi danau 
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36. Masyarakat memandang anak punk biasanya memiliki kecenderungan …. 
a. sopan      c. egois  
b. agamis     d. brutal 

37. Angkutan bermanfaat untuk ….  
a. mempersingkat waktu perjalanan 
b. memperpendek jarak perhubungan 
c. memudahkan waktu berhubungan 
d. memperpendek jarak perjalanan 

38. Globalisasi menimbulkan orang memiliki sikap konsumtif. Konsumtif adalah 
….  
a. berbelanja sesuai dengan kebutuhan 
b. membeli sesuatu tidak sesuai kebutuhan 
c. berbelanja dengan utang sana-sini 
d. sistem berbelanja sesuai keperluan 

39. Budaya menghalalkan segala cara untuk mencukupi kebutuhan yang 
diinginkan disebut ….  
a. permisif     c. produktif 
b. konsumtif     d. kolaboratif 

40. Orang lebih suka berpergian menggunakan ….  
a. bemo      c. dokar 
b. bajai       d. mobil 
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Lampiran 32 

SOAL PRETEST DAN POSTEST 

Sekolah   : SD Negeri  

Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas / Semester  : VI (Empat) / II (Dua) 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan! 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu! 

3. Dilarang bekerja sama maupun membuka buku! 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab! 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA 
JAWABAN YANG BENAR! 

1. Proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi 
kelompok masyarakat disebut.... 
a. transportasi 
b. transmigrasi 
c. urbanisasi 
d. globalisasi 

2. Kehidupam pada zaman dahulu sangat bergantung pada ….  
a. SDA  
b. IPTEK 
c. SDM 
d. IMTAQ 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 
Kita dapat memeroleh informasi dari gambar di atas dengan cara …. 

a. dibaca dan ditonton  
b. ditonton dan dilihat 
c. dilihat dan didengarkan 
d. dibaca dan didengarkan 
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4. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Masalah semakin besar    

2. Menyukai produk dalam negeri  

3. Mengirim surat lewat pos 

4. Menggunakan produk impor 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri globalisasi adalah …. 

a. 1 dan 2    c. 2 dan 3 

b. 1 dan 4    d. 2 dan 4 

5. Di zaman sekarang jika orang hendak memberi kabar saudaranya yang jauh 

tempatnya dapat menggunakan ….  

a. mengirim pesan lewat handphone 

b. mengirim surat lewat pos 

c. mengirim surat lewat kurir 

d. mengirim surat lewat telegram 

6. Globalisasi menyebabkan perubahan di berbagai sisi kehidupan. Berikut ini 

yang merupakan pengaruh globalisasi adalah ….  

a. berbelanja di pasar  

b. makan di warung  

c. makan di café 

d. rajin beribadah 

7. Berikut ini makanan yang berasal dari Italia adalah ….  

a. coca-cola dan takoyaki 

b. pizza dan spaghetti 

c. pizza dan sushi 

d. spaghetti dan humberger 

8. Rini dan Mita hendak pergi ke acara resepsi kakak mereka. Mereka hendaknya 

memakai pakaian berikut ini, kecuali…. 

a. kebaya    

b. baju adat   

c. rok mini 

d. batik 

9. Jika ada keluarga yang meninggal, saudara yang berada di luar kota dikabari 

menggunakan ….  

a. surat     

b. telepon  

c. telegram 

d. wesel  
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10. Orang cenderung membeli barang-barang yang mutakhir. Hal tersebut 

merupakan contoh globalisasi di bidang ….  

a. tata busana  

b. media komunikasi  

c. gaya hidup 

d. jasa transportasi 

11. Berikut ini yang merupakan media komunikasi zaman dahulu adalah ….  

a. kentongan, surat  

b. handphone, surat  

c. faximile, surat 

d. kentongan, internet 

12. Berikut ini yang termasuk dampak positif globalisasi di bidang pakaian adalah 

….  

a. batik di kenal warga dunia 

b. rok mini menjadi idola 

c. batik diakui Malaysia 

d. songket jarang dikenakan 

13. Globalisasi mengakibatkan orang memiliki sikap konsumtif. Konsumtif adalah 

….  

a. berbelanja sesuai dengan kebutuhan 

b. membeli sesuatu tidak sesuai kebutuhan 

c. berberlanja dengan utang sana-sini 

d. sistem berbelanja sesuai keperluan 

14. Makanan cepat saji banyak mengandung ….  

a. pengawet dan bergizi  

b. pewarna dan vitamin  

c. pengawet dan pewarna 

d. gizi dan vitamin 

15. Sekarang ini orang lebih suka berpergian dengan …. 

a. bemo 

b. bajai 

c. dokar 

d. mobil  

16. Berikut ini permainan yang digemari anak-anak adalah ….  

a. playstation dan kelereng  

b. dakon dan game online 

c. playstation dan dakon  

d. playstation dan game online 
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17. Perhatikan pernyataan berikut! 
1) mementingkan diri sendiri 
2) suka bermain game online 
3) suka memakai pakaian batik 
4) suka pergi ke museum 
Pernyataan di atas yang  termasuk dampak negatif globalisasi ditunjukkan 
nomor ….  
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3 
d. 2 dan 4 

18. Berikut ini cara yang dapat dilakukan agar tidak tergerus dalam sisi negatif 
globalisasi adalah ….  
a. perilaku konsumtif  
b. budaya permisif  
c. rajin pengajian 
d. bersikap individualis

19. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Gambar di atas adalah contoh perkembangan globalisasi di bidang ….  
a. gaya hidup  
b. permaianan  
c. makanan 
d. pakaian 

20.  Angkutan bermanfaat untuk …. 
a. mempersingkat waktu perjalanan 
b. memperpendek jarak berhubungan 
c. memudahkan waktu berhubungan 
d. memperpendek jarak perjalanan 
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TELAAH SOAL PILIHAN GANDA  

Valdasi Oleh Tim Ahli 1 

Petunjuk 

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x) jika butir 
soal tidak sesuai dengan kriteria. 

No Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A Materi                     

1. Soal sesuai dengan indikator. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 
logis 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
B. Kontruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pokok soal tidak memberi 
petunjuk kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

L
am

p
iran

 33 
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No Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4. 
Pokok soal bebas dan 
pernyataanyang bersifat negatif 
ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan 
logis ditinjau dari segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
Gambar, grafik, tabel, diagram, 
atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 

- - √ - - - - - - - - - - - - - - - √ - 

7. Panjang pilihan jawaban relatif 
Sama 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 

Pilihan jawaban tidak 
menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun 
berdasarkan urutan besar 
kecilnya angka atau 
kronologisnya 

- - - √ - - - - - - - - - - - - √ √ - - 

10. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C Bahasa/Budaya                     

1. 
Menggunakan bahasa yang 
sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2. Menggunakan bahasa yang 
Komunikatif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 

Pilihan jawaban tidak mengulang 
kata/kelompok kata yang 
sama,kecuali merupakan satu 
kesatuan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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(Bagian Kedua) 
 

No 
Aspek yang 

ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A Materi                     

1. 
Soal sesuai 
dengan 
indikator. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Materi yang 
ditanyakan 
sesuai dengan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 
Pilihan jawaban 
homogen dan 
logis 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 
Hanya ada satu 
kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Kontruksi                     

1. 
Pokok soal 
dirumuskan 
dengan singkat, 
jelas, dan tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Rumusan pokok 
soal dan pilihan 
jawaban 
merupakan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 

Pokok soal tidak 
memberi 
petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 
Pokok soal 
bebas dan 
pernyataan yang 
bersifat negatif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No 
Aspek yang 

ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

5. 

Pilihan jawaban 
homogen dan 
logis ditinjau 
dari segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
Gambar, grafik, 
tabel, 
diagram,atau 
sejenisnya jelas 

- - - - - - - - - √ - - - - √ - √ - √ √ 

7. 
Panjang pilihan 
jawaban relatif 
Sama 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 

Pilihan jawaban 
tidak 
menggunakan 
pernyataan 
"semua jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 

Pilihan jawaban 
yang berbentuk 
angka/waktu 
disusun 
berdasarkan 
urutan besar 

- - √ - - - - - - - - - - - √ - - - - - 

10. 
Butir soal tidak 
bergantung pada 
jawaban soal 
sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C Bahasa/Budaya                     

1. 
Menggunakan 
bahasa yang 
sesuai dengan 
kaidah bahasa 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No 
Aspek yang 

ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2. 
Menggunakan 
bahasa yang 
Komunikatif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 
Tidak 
menggunakan 
bahasa yang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 

Pilihan jawaban 
tidak mengulang 
kata/kelompok 
kata yang sama, 
kecuali 
merupakan satu 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
Tegal, 14 Maret 2016 
Penilai Ahli I 
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TELAAH SOAL PILIHAN GANDA  

Validasi oleh tim Ahli II 

Petunjuk 

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x) jika butir soal tidak 
sesuai dengan kriteria. 

No Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A Materi                     

1. Soal sesuai dengan indikator. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 
logis 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
B. Kontruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pokok soal tidak memberi 
petunjuk kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4. 
Pokok soal bebas dan 
pernyataanyang bersifat negatif 
ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan 
logis ditinjau dari segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
Gambar, grafik, tabel, diagram, 
atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 

- - √ - - - - - - - - - - - - - - - √ - 

7. Panjang pilihan jawaban relatif 
Sama 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 

Pilihan jawaban tidak 
menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun 
berdasarkan urutan besar 
kecilnya angka atau 
kronologisnya 

- - - √ - - - - - - - - - - - - √ √ - - 

10. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C Bahasa/Budaya                     

1. 
Menggunakan bahasa yang 
sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2. Menggunakan bahasa yang 
Komunikatif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 

Pilihan jawaban tidak mengulang 
kata/kelompok kata yang 
sama,kecuali merupakan satu 
kesatuan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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(Bagian Kedua) 
 

No 
Aspek yang 

ditelaah 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A Materi                     

1. 
Soal sesuai 
dengan 
indikator. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Materi yang 
ditanyakan 
sesuai dengan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 
Pilihan jawaban 
homogen dan 
logis 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 
Hanya ada satu 
kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Kontruksi                     

1. 
Pokok soal 
dirumuskan 
dengan singkat, 
jelas, dan tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Rumusan pokok 
soal dan pilihan 
jawaban 
merupakan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 

Pokok soal tidak 
memberi 
petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No 
Aspek yang 

ditelaah 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

4. 
Pokok soal 
bebas dan 
pernyataan yang 
bersifat negatif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. 

Pilihan jawaban 
homogen dan 
logis ditinjau 
dari segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
Gambar, grafik, 
tabel, 
diagram,atau 
sejenisnya jelas 

- - √ - - - - - - - - - - - √ - - - - - 

7. 
Panjang pilihan 
jawaban relatif 
Sama 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 

Pilihan jawaban 
tidak 
menggunakan 
pernyataan 
"semua jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 

Pilihan jawaban 
yang berbentuk 
angka/waktu 
disusun 
berdasarkan 
urutan besar 

- - - - - - - - - - - - √ - - - - - - - 

10. 
Butir soal tidak 
bergantung pada 
jawaban soal 
sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No 
Aspek yang 

ditelaah 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C Bahasa/Budaya                     

1. 
Menggunakan 
bahasa yang 
sesuai dengan 
kaidah bahasa 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Menggunakan 
bahasa yang 
Komunikatif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 
Tidak 
menggunakan 
bahasa yang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 

Pilihan jawaban 
tidak mengulang 
kata/kelompok 
kata yang sama, 
kecuali 
merupakan satu 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 

Tegal, 15  Maret 2016 
Penilai Ahli II 
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TABULASI SOAL UJI COBA   

 

 

No Nama 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Khaerul Ikhwan 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
2 Rangga Nur 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Abhitah Arif 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
4 Alya Fadhila 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
5 Cindy aulia 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
6 Fachriansyah 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
7 Farah Nabila 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
8 Faris Riski N. 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 Gendis Shafa 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
10 Helmi Dwika 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
11 Livia Nur Aini 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
12 M.Fakhri Fauzan 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
13 M. Zamir Mu’aafi 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
14 Nabila Febrinaya 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
15 Nadia Reza Najwa F. 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
16 Najwan Farhah 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
17 Nisrina Fitri 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 
18 Rahma Dini F. 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
19 Rossa Selvia 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
20 Sevia Dian 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

L
am

p
iran

 34 
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No Nama 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 Shofiya Najwan 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
22 Sion Abednego 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
23 Sindi Farelia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
24 Siti Arrofah 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
25 Syifa Urromah 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
26 Valdis Rafif 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
27 Zaira Adilia 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
28 Cleary Zawa N. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
29 Anita Putri 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
30 Aline Fadhila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Jumlah 16 9 16 8 20 28 16 10 20 22 9 8 5 19 14 25 19 10 20 5 
 
 
(Bagian Kedua) 

No. Nama Siswa 
Nomor Soal Total 

Skor 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 Khaerul 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 20 
2 Rangga Nur 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 15 
3 Abhitah Arif 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 23 
4 Alya Fadhila 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 17 
5 Cindy aulia 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 23 
6 Fachriansyah 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 31 
7 Farah Nabila 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 21 
8 Faris Riski 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16 
9 Gendis Shafa 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 29 
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No. Nama Siswa 
Nomor Soal Total 

Skor 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
10 Helmi Dwika 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 19 
11 Livia Nur 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 33 
12 M.Fakhri 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 27 
13 M. Zamir 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 20 
14 Nabila 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 
15 Nadia Reza 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 30 
16 Najwan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 
17 Nisrina Fitri 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 20 
18 Rahma Dini 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 27 
19 Rossa Selvia 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 24 
20 Sevia Dian 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 28 
21 Shofiya 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 33 
22 Sion 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 24 
23 Sindi Farelia 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 17 
24 Siti Arrofah 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 31 
25 Syifa 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 16 
26 Valdis Rafif 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 19 
27 Zaira Adilia 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 27 
28 Cleary Zawa 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 22 
29 Anita Putri 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 
30 Aline Fadhila 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 36 

Jumlah 24 20 27 8 26 15 29 15 19 24 29 23 16 3 26 4 17 20 19 22 685 
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Lampiran 35 

HASIL UJI VALIDITAS SOAL UJI COBA 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan rtabel = 0,374 Taraf  

Signifikansi 0,05 dan n = 30-2= 28 

No. 

Soal 

Corrected Item-

Total Correlation 

 

Validitas 

1 
.271 Tidak 

valid 

2 .528 Valid  

3 .474 Valid 

4 .392 Valid 

5 .427 Valid 

6 .159 Tidak 

valid 

7 .388 Valid 

8 
-.159 Tidak 

valid 

9 .404 Valid 

10 .457 Valid 

11 .708 Valid 

12 .538 Valid 

13 -.032 Tidak 

valid 

14 .502 Valid 

15 .320 Tidak 

valid 

16 .444 Valid 

17 .302 Tidak 

valid 

18 .442 Valid 

19 .404 Valid 

20 -.125 Tidak 

valid 

21 .430 Valid 

No. 

Soal 

Corrected Item-

Total Correlation 

 

Validitas 

22 
.314 Tidak 

valid 

23 
.338 Tidak 

valid 

24 .380 Valid 

25 .376 Valid 

26 .439 Valid 

27 .081 Tidak 

valid 

28 .164 Tidak 

valid 

29 .435 Valid 

30 .142 Tidak 

valid 

31 .137 Tidak 

valid 

32 .601 Valid 

33 .409 Valid 

34 -.496 Tidak 

valid 

35 .392 Valid 

36 -.086 Tidak 

valid 

37 .426 Valid 

38 .450 Valid 

39 .248 Tidak 

valid 

40 .579 Valid 
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Lampiran 36 

 

Hasil Uji Reliabilitas Soal Uji Coba 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,851 40 
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Lampiran 37 

ANALISIS TARAF KESUKARAN 

 

No. 

Soal 
B N I 

Tingkat 

Kesukaran 

1 16 30 0.53 Sedang 

2 9 30 0.30 Sukar 

3 16 30 0.53 Sedang 

4 8 30 0.27 Sukar 

5 21 30 0.70 sedang  

6 28 30 0.93 Mudah 

7 16 30 0.53 Sedang 

8 10 30 0.33 Sedang 

9 22 30 0.73 Mudah 

10 22 30 0.73 Mudah 

11 9 30 0.30 sukar  

12 8 30 0.27 Sukar 

13 5 30 0.17 Sukar 

14 18 30 0.60 Sedang 

15 14 30 0.47 Sedang 

16 25 30 0.83 Mudah 

17 29 30 0.97 Mudah 

18 10 30 0.33 Sedang 

19 20 30 0.67 Sedang 

20 5 30 0.17 Sukar 

21 24 30 0.80 mudah 

22 20 30 0.67 sedang 

No. 

Soal 
B N I 

Tingkat 

Kesukaran 

23 27 30 0.90 mudah 

24 8 30 0.27 sukar 

25 26 30 0.87 mudah  

26 15 30 0.50 sedang 

27 29 30 0.97 mudah 

28 15 30 0.50 sedang 

29 18 30 0.60 sedang 

30 24 30 0.80 mudah 

31 29 30 0.97 mudah 

32 23 30 0.77 mudah 

33 16 30 0.53 sedang 

34 3 30 0.10 sukar 

35 26 30 0.87 mudah 

36 4 30 0.13 sukar 

37 17 30 0.57 sedang  

38 19 30 0.63 sedang 

39 19 30 0.63 sedang 

40 22 30 0.73 mudah 



377 

 

  

Lampiran 38 

ANALISIS DAYA BEDA SOAL 

NO. 
SOAL 

BA JA BB JB PA PB D KRITERIA 

1 10 15 0.67 6 15 0.40 0.27 cukup 

2 8 15 0.53 1 15 0.07 0.47 baik 

3 11 15 0.73 5 15 0.33 0.4 cukup 

4 6 15 0.40 2 15 0.13 0.27 cukup 

5 13 15 0.87 8 15 0.53 0.33 cukup 

6 15 15 1.00 14 15 0.93 0.07 jelek 

7 11 15 0.73 5 15 0.33 0.4 cukup 

8 4 15 0.27 6 15 0.40 -0.13       -  

9 15 15 1.00 7 15 0.47 0.53 baik 

10 15 15 1.00 7 15 0.47 0.53 baik 

11 9 15 0.60 0 15 0.00 0.6 baik 

12 7 15 0.47 1 15 0.07 0.40 cukup 

13 3 15 0.20 2 15 0.13 0.07 jelek 

14 12 15 0.80 6 15 0.40 0.40 cukup 

15 9 15 0.60 4 15 0.27 0.33 cukup 

16 15 15 1.00 10 15 0.67 0.33 cukup 

17 11 15 0.73 8 15 0.53 0.20 jelek 

18 7 15 0.47 3 15 0.20 0.27 cukup 

19 13 15 0.87 7 15 0.47 0.4 cukup 

20 3 15 0.20 2 15 0.13 0.07 jelek 

21 14 15 0.93 10 15 0.67 0.27 cukup 

22 13 15 0.87 7 15 0.47 0.4 cukup 

23 14 15 0.93 13 15 0.87 0.07 jelek 

24 6 15 0.40 2 15 0.13 0.27 cukup 

25 15 15 1.00 11 15 0.73 0.27 cukup 

26 12 15 0.80 3 15 0.20 0.6 baik 

27 15 15 1.00 14 15 0.93 0.07 jelek 

28 9 15 0.60 6 15 0.40 0.2 jelek 

29 11 15 0.73 7 15 0.47 0.27 cukup 

30 12 15 0.80 12 15 0.80 0.00 jelek 

31 15 15 1.00 14 15 0.93 0.07 jelek 

32 15 15 1.00 8 15 0.53 0.47 baik 

33 11 15 0.73 5 15 0.33 0.4 cukup 

34 0 15 0.00 3 15 0.20 -0.20       -  

35 15 15 1.00 11 15 0.73 0.27 cukup 
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NO. 
SOAL 

BA JA BB JB PA PB D KRITERIA 

36 0 15 0.00 3 15 0.20 -0.20       -  

37 11 15 0.73 6 15 0.40 0.33 cukup 

38 12 15 0.80 7 15 0.47 0.33 cukup 

39 11 15 0.73 8 15 0.53 0.2 jelek 

40 15 15 1.00 7 15 0.47 0.53 baik 

 

Keterangan : 

Warna Kategori soal 

 

Soal yang memiliki taraf kesukaran 

sukar dan digunakan sebagai soal 

penelitian 

 

Soal yang memiliki taraf kesukaran 

mudah dan digunakan sebagai soal 

penelitian 

 

Soal yang memiliki taraf kesukaran 

sedang dan digunakan sebagai soal 

penelitian 
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Lampiran 39 

NILAI PRETEST DAN POSTTEST SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 

No. Nama 

Pretest Posttest 

Jumlah 
Benar 

Nilai 
Jumlah 
Benar 

Nilai 

1 Fadil N. A. 10 50 16 80 
2 Rio Fernanda 7 35 14 70 
3 Jaenal Muttakin 9 45 20 100 
4 Kalifa Septa A. 10 50 14 70 
5 Leli Nur Halizah 15 75 20 100 
6 Lutfiyah T. 10 50 18 90 
7 M. Chaerul M. 9 45 17 85 
8 M. Ichsan Firdhos 11 55 17 85 
9 Nur Akhadis S. 12 60 15 75 

10 Nur Azizah 6 30 19 95 
11 Radja Rama 13 65 15 75 
12 Rindi Ani N. 11 55 19 95 
13 Riska 9 45 19 95 
14 Riska A. 6 30 15 75 
15 Sendi Pratama 8 40 19 95 
16 Serli Indriani 7 35 15 75 
17 Santi Amelia 8 40 17 85 
18 Shinta Amellia 7 35 15 75 
19 Sintya Elin F. 6 30 19 95 
20 Siti Indah Sari 8 40 16 80 
21 Syaiful Muharom 9 45 18 90 
22 Tegar Dwi S. 6 30 17 85 
23 Tiara Putri P. 13 65 17 85 
24 Titin Ayu Lestari 6 30 16 80 
25 Triyadi A. 14 70 19 95 
26 Verista M. 7 35 18 90 
27 Widia Agustina 11 55 19 95 
28 Widia Oktaviana 10 50 17 85 
29 Zuhriati Alisya 14 70 13 65 
30 Hayato 7 35 13 65 
31 Firnanda Fauzi 10 50 14 70 
32 Wigi Selvia 7 35 13 65 
33 Ajeng Salsabila P. 10 50 14 70 
34 Ananda Bagus S. 8 40 12 60 

Jumlah  1570  2795 
Rata-rata  46,18  82,21 
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Lampiran 40 

NILAI PRETEST DAN POSTTEST SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 

No. Nama 
Pretest Posttest 

Jumlah 
Benar 

Nilai 
Jumlah 
Benar 

Nilai 

1 Ananda Saiful 5 25 13 65 
2 Dimas Rosadi 7 35 14 70 
3 Miftan Aziz Salam 8 40 12 60 
4 Mohammad Dimas S. 6 30 12 60 
5 Erwin Alfianto 7 35 12 60 
6 Imam Siswoyo 8 40 15 75 

7 Aditya AlBuchori 14 70 20 100 
8 Ahmad Bushoiri 11 55 16 80 
9 Alfi Nuril Khoiroh 9 45 17 85 
10 Alya Fitri 12 60 16 80 
11 Aqhis Nur Saadatun Nisa 10 50 14 70 
12 Arzenda Paradeva 12 60 15 75 

13 Asta Ulfa 8 40 13 65 
14 Aziz Fathakhul Alya 6 30 12 60 
15 Baduhi Nur Maulidin 9 45 15 75 
16 Daniarta Putra Panulung 6 30 11 55 
17 Dela Damayanti 10 50 15 75 
18 Della Artika Prasassi 7 35 15 75 
19 Desy Permatasari 8 40 14 70 
20 Dinda Ayu Setyaningsih 11 55 16 80 
21 Edo Satria 7 35 14 70 

22 Elsa Putri Arliliani 6 30 16 80 
23 Ikfi Naf Afiq 15 75 19 95 
24 Intan Nur Aini 6 35 16 80 
25 Irma Damayanti 13 65 17 85 
26 Izza Nur Izzati 6 30 16 80 
27 Sinta Dwira H.P. 12 60 17 85 
28 Putri Vina Elviara  6 30 16 80 
29 Selvi Khairunnisa 11 55 15 75 
30 Sutiyoso  12 60 18 90 

31 Slamet Adi S. 12 60 17 85 
32 Putri   9 45 13 65 

Jumlah  1450  2405 

Rata-rata  45,31  75,16 
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Lampiran 41 

NILAI PRETEST DAN POSTTEST SISWA KELAS KONVENSIONAL 

No. Nama 
Pretest Posttest 

Jumlah 
Benar 

Nilai 
Jumlah 
Benar 

Nilai 

1 Moh. Auva Nizam S. 10 50 16 80 
2 Astri Widyanti 9 45 15 75 

3 Mariyana Puspita Sari 12 60 8 80 

4 Yuliani P. 3 15 9 45 

5 Abdul Zaki 9 45 11 55 

6 Adhe Bagus P. 14 70 18 90 

7 Akhmad Faizin 11 55 13 75 

8 Apriliani Nur A. 9 45 12 60 

9 Arman Maulana 8 40 10 50 

10 Bintang Rifki Mulia 8 40 15 75 

11 Devina Zalia Putri 10 50 11 55 

12 Dian Nurhayati 8 40 14 70 

13 Egi Safitri 10 50 16 80 

14 Fajriyah Adinda S. 9 45 18 90 

15 Farrell A. 7 35 11 55 

16 Fika Lindiana 10 50 17 85 

17 Jihan Qonita S.P. 10 50 15 75 

18 Khaeirul Dwi A. 6 30 12 60 

19 Kinky Remesia 9 45 15 75 

20 Maulida Anggoro 10 50 14 70 

21 Maulana Nur H. 7 35 11 55 

22 Moh Daffa F. 8 40 13 65 

23 Moh Almanfahlutti 14 70 18 90 

24 Moh. Faris R. 8 40 12 60 

25 Moh. Rizki R. 6 30 13 65 

26 Putra Annafi M. 7 35 10 50 

27 Salma Fauziyah 9 45 13 65 

28 Wenny Putriyani 6 35 10 50 

29 Zara Bunga Alifta 8 40 12 60 

30 Kenzho Farhan A. 13 65 17 85 

31 Ridho Sammy A. 12 60 14 70 

32 Neola Kemalasari 6 30 11 55 

Jumlah  1435  2170 

Rata-rata  44,84  67,81 
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Lampiran 42 

OUTPUT SPSS UJI KESAMAAN RATA-RATA 

1. Output Uji Normalitas 

 

Test of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai 

eksperimen 1 .132 34 .139 .927 34 .026 

eksperimen 2 .146 32 .083 .938 32 .066 

konvensional .146 32 .079 .961 32 .292 
 

2. Output Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

.728 2 95 .485 
 

3. Output Uji Kesamaan Rata-Rata 

Anova 

 

nilai   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 39.438 2 19.719 .122 .885 

Within Groups 15351.379 95 161.593   

Total 15390.816 97    
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Lampiran 43 

OUTPUT SPSS UJI HIPOTESIS 

1. Output Uji Normalitas 

Tests of Normality 
 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Y1 
eksperimen 1 .124 34 .200* .968 34 .415 
eksperimen 2 .121 32 .200* .949 32 .135 
konvensional .127 32 .200* .924 32 .027 

Y2 
eksperimen 1 .135 34 .123 .942 34 .072 
eksperimen 2 .119 32 .200* .968 32 .456 
konvensional .130 32 .181 .950 32 .142 

 

2. Output Uji Homogenitas 

Box’s Test of Equality  
Of Covarience Matrices 

Box's M 8.341 
F 1.348 

df1 6 
df2 220137.917 
Sig. .232 

 
Uji Levene 

Levene's Test of Equality of Error 

Variancesa 
 F df1 df2 Sig. 

Y1 2.368 2 95 .099 

Y2 1.806 2 95 .170 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + Kelas 
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3. Output Uji MANOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected 

Model 

Y1 3843.347a 2 1921.674 22.197 .000 

Y2 3415.266b 2 1707.633 12.355 .000 

Intercept 
Y1 619919.177 1 619919.177 7160.463 .000 

Y2 551655.332 1 551655.332 3991.215 .000 

Kelas 
Y1 3843.347 2 1921.674 22.197 .000 

Y2 3415.266 2 1707.633 12.355 .000 

Error 
Y1 8224.653 95 86.575   

Y2 13130.653 95 138.217   

Total 
Y1 634796.000 98    

Y2 570800.000 98    

Corrected 

Total 

Y1 12068.000 97    

Y2 16545.918 97    

a. R Squared = .318 (Adjusted R Squared = .304) 
b. R Squared = .206 (Adjusted R Squared = .190) 

4. Output Uji LSD 

Multiple Comparisons LSD 
 

Variable (I) Kelas (J) Kelas Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

ssig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Y1 

eksperimen 1 
eksperimen 2 -6.45* 2.292 .006 -11.00 -1.90 
konvensional 8.78* 2.326 .000 4.16 13.40 

eksperimen 2 
eksperimen 1 6.45* 2.292 .006 1.90 11.00 
konvensional 15.23* 2.292 .000 10.68 19.78 

konvensional 
eksperimen 1 -8.78* 2.326 .000 -13.40 -4.16 
eksperimen 2 -15.23* 2.292 .000 -19.78 -10.68 

Y2 

eksperimen 1 
eksperimen 2 -7.05* 2.896 .017 -12.80 -1.30 
konvensional 7.34* 2.939 .000 1.51 13.18 

eksperimen 2 
eksperimen 1 7.05* 2.896 .017 1.30 12.80 
konvensional 14.39* 2.896 .014 8.64 20.14 

konvensional 
eksperimen 1 -7.34* 2.939 .000 -13.18 -1.51 
eksperimen 2 -14.39* 2.896 .014 -20.14 -8.64 
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5. Output Uji One Sample T-Test 

a) Perbandingan Nilai Aktivitas Kelas Eksperimen 1 dan Konvensional 

One-Sample Test 

 

Test Value = 71.56 

t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

eksperimen1 12.063 33 .000 15.234 12.66 17.80 
 

b) Perbandingan Nilai Aktivitas Kelas Eksperimen 2 dan Konvensional 

One-Sample Test 
 Test Value = 71.56 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 

95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 

eksperimen2 5.098 31 .000 8.784 5.27 12.30 
c) Perbandingan Nilai Aktivitas Kelas Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

One-Sample Test 
 Test Value = 80,34 

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
eksperimen 1 5,110 33 .000 6.454 3,88 9,02 

 

d) Perbandingan Nilai Hasil Belajar Kelas Eksperimen 1 dan Konvensional 

One-Sample Test 
 Test Value = 67.81 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

eksperimen1 7.388 33 .000 14.396 10.43 18.36 
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e) Perbandingan Nilai Hasil Belajar Kelas Eksperimen 2 dan Konvensional 

One-Sample Test 
 Test Value = 67.81 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

eksperimen2 3,898 31 .000 7.346 3,0 11,19 
 

f) Perbandingan Nilai Hasil Belajar Kelas Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

One-Sample Test 
 Test Value = 75.16 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

eksperimen1 3.616 33 .001 7.046 3.08 11.01 
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Lampiran 44 

PERHITUNGAN MANUAL  

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 
DATA PRETEST SISWA 

 
A. Kelas Eksperimen 1 

Diketahui: N = 34 
1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 75 dan L= 30 
2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 75-30 
R = 45 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 
K = 1 + 3,3 (log N) 
  = 1+ 3,3 (log 34) 
  = 1+ 3,3 (1,531) 
  = 1+ 5,05 
  = 6.05 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 
P = R/K 
   = 45/6 
   = 7,5 (dibulatkan menjadi 8) 
Jadi, batas bawah     = 30 
Panjang kelas     = 6 
Isi tiap kelas     = 8 

B. Kelas Eksperimen 2 
Diketahui: N = 32 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 75 dan L= 25 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 75-25 
R = 50 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 
K= 1 + 3,3 (log N) 
  = 1+ 3,3 (log 32) 
  = 1+ 3,3 (1,505) 
  = 1+ 4,97 
  = 5,97 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 
P = R/K 
   = 50/6 
   = 8,33 (dibulatkan menjadi 9) 
Jadi, batas bawah     = 25 
Panjang kelas     = 6 
Isi tiap kelas     = 9 
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C. Kelas Konvensional 
Diketahui: N = 32 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 70 dan L= 15 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 70-15 
R = 55 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 
K = 1 + 3,3 (log N) 
   = 1+ 3,3 (log 32) 
   = 1+ 3,3 (1,505) 
   = 1+ 4,97 
   = 5,97 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 
P = R/K 
   = 55/6 
   = 9,166 (dibulatkan menjadi 10) 
Jadi, batas bawah     = 15 
Panjang kelas     = 6 
Isi tiap kelas     = 10 
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Lampiran 45 
PERHITUNGAN MANUAL  

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 
DATA POSTEST SISWA 

 
A. Kelas Eksperimen 1 

Diketahui: N = 34 
1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 100 dan L= 60 
2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 100-60 
R = 40 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 
K= 1 + 3,3 (log N) 
  = 1+ 3,3 (log 34) 
  = 1+ 3,3 (1,531) 
  = 1+ 5,05 
  = 6.05 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 
P = R/K 
   = 40/6 
   = 6,6666 (dibulatkan menjadi 7) 
Jadi, batas bawah     = 60 
Panjang kelas     = 6 
Isi tiap kelas     = 7 

B. Kelas Eksperimen 2 
Diketahui: N = 32 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 100 dan L= 55 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 100-55 
R = 45 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 
K= 1 + 3,3 (log N) 
  = 1+ 3,3 (log 32) 
  = 1+ 3,3 (1,505) 
  = 1+ 4,97 
  = 5,97 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 
P = R/K 
   = 45/6 
   = 7,5 (dibulatkan menjadi 8) 
Jadi, batas bawah = 55 
Panjang kelas     = 6 
Isi tiap kelas = 8 
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C. Kelas Konvensional 
Diketahui: N = 32 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 90 dan L= 45 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 90-45 
R = 45 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 
K= 1 + 3,3 (log N) 
  = 1+ 3,3 (log 32) 
  = 1+ 3,3 (1,505) 
  = 1+ 4,97 
  = 5,97 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 
P = R/K 
   = 45/6 
   = 7,666 (dibulatkan menjadi 8) 
Jadi, batas bawah     = 45 
Panjang kelas     = 6 
Isi tiap kelas     = 8 
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Lampiran 46 

PERHITUNGAN MANUAL  

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 
DATA AKTIVITAS SISWA 

A. Kelas Eksperimen 1 
Diketahui: N = 34 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 100 dan L= 73 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 100-73 
R = 27 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 
K= 1 + 3,3 (log N) 
  = 1+ 3,3 (log 34) 
  = 1+ 3,3 (1,531) 
  = 1+ 5,05 
  = 6.05 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 
P = R/K 
   = 27/6 
   = 4,5 (dibulatkan menjadi 5) 
Jadi, batas bawah  = 73 
Panjang kelas  = 6 
Isi tiap kelas  = 5 

B. Kelas Eksperimen 2 
Diketahui: N = 32 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 96 dan L= 60 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 96-60 
R = 36 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 
K= 1 + 3,3 (log N) 
  = 1+ 3,3 (log 32) 
  = 1+ 3,3 (1,505) 
  = 1+ 4,97 
  = 5,97 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 
P = R/K 
   = 36/6 
   = 6 (dibulatkan menjadi 6) 
Jadi, batas bawah = 60 
Panjang kelas = 6 
Isi tiap kelas  = 6 
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C. Kelas Konvensional 
Diketahui: N = 32 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 96 dan L= 58 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 96-58 
R = 38 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 
K= 1 + 3,3 (log N) 
  = 1+ 3,3 (log 32) 
  = 1+ 3,3 (1,505) 
  = 1+ 4,97 
  = 5,97 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 
P = R/K 
   = 38/6 
   = 6,3333 (dibulatkan menjadi 7) 
Jadi, batas bawah = 58 
Panjang kelas = 6 
Isi tiap kelas  = 7 
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TABULASI JAWABAN HASIL BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN  

No Indikator Soal 
Tingkat 
Kognitif 

Kelas 

Eksperimen 2 Eksperimen 1 

Poin 
Persentase 

(%) 
Poin 

Persentase 
(%) 

1 Siswa dapat mendeskripsikan pengertian globalisasi. 
C1 

32 100 
34 100 

2 Siswa dapat menunjukkan keadaan sebelum terjadi globalisasi. 
C1 

13 41 
14 41 

3 Disajikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi contoh globalisasi.  
C1 

31 97 
33 97 

4 
Disajikan sebuah data, siswa dapat menunjukkan ciri-ciri 
globalisasi. 

C1 
12 38 

22 65 

5 Siswa dapat memberikan contoh globalisasi di lingkungannya. 
C2  

32 100 
32 94 

6 
Disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi 
pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

C3 
23 72 

25 74 

7 Siswa dapat menyebutkan globalisasi di bidang makanan.  
C1 

24 75 
26 76 

8 
Disajikan pernyataan, siswa dapat menunjukkan globalisasi di 
bidang pakaian. 

C3 
29 91 

34 100 

9 Siswa dapat menyebutkan globalisasi di bidang komunikasi. 
C1 

31 97 
34 100 

L
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No Indikator Soal 
Tingkat 
Kognitif 

Kelas 

Eksperimen 2 Eksperimen 1 

Poin 
Persentase 

(%) 
Poin 

Persentase 
(%) 

10 Siswa dapat menyebutkan globalisasi di bidang perilaku. 
C1 

27 84 
32 94 

11 Siswa dapat menyebutkan media massa modern dan terdahulu. 
C1  

23 72 
29 85 

12 
Siswa dapat menunjukkan dampak positif globalisasi di 
lingkungannya.  

C2 
14 44 

18 53 

13 Siswa dapat mengidentifikasi dampak negatif globalisasi. 
C1 

16 50 
23 68 

14 
Siswa dapat menyebutkan contoh dampak negatif globalisasi di 
bidang makanan.  

C2 
28 88 

29 85 

15 
Siswa dapat menyebutkan contoh dampak negatif globalisasi di 
bidang transportasi. 

C1 
31 97 

33 97 

16 
Siswa dapat memperkirakan contoh dampak negatif globalisasi 
dalam bidang permainan 

C2 
26 81 

27 79 

17 
Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat memperkirakan 
dampak negatif globalisasi. 

C3 
14 44 

30 88 

18 Siswa dapat memperkirakan cara menghindari dampak globalisasi. 
C2 

16 80 
22 65 

19 
Disajikan sebuah gambar, siswa dapat menunjukkan dampak 
globalisasi di berbagai bidang. 

C1 
31 97 

33 97 

20 
Siswa dapat mengidentifikasi manfaat globalisasi di lingkungan 
sekitar. 

C1 
24 75 

29 85 
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Lampiran 49 
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Lampiran 50 
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Lampiran 51 
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Lampiran 52 
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Lampiran 53 
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Lampiran 54 

 

Kelas eksperimen 1 

Model Pembelajaran Talking Stick 

No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Guru 

mengucapkan salam 

dan siswa menjawab 

salam. 

2. 

 

Guru 

melakukan 

apersepsi. 

3. 

 

Guru 

menyampaikan 

materi pelajaran. 

4. 

 

Siswa 

membaca ulang 

materi pelajaran 

secara 

berkelompok. 
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5. 

 

Guru 

menunjuk siswa 

dengan tongkat dan 

memberikan 

pertanyaan kepada 
6. 

 

Guru 

memberikan reward 

kepada siswa yang 

bisa menjawab 

pertanyaan. 
7. 

 

Siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi. 

8. 

 

Guru 

menutup pelajaran. 
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Kelas Eksperimen 2 

Model Pembelajaran Snowball Throwing 

No Gambar Keteranga

1. Guru 

menulis tanggal. 

2. Guru 

melakukan 

apersepsi. 

3. Guru 

menyampaikan 

materi pelajaran. 

4. Guru 

membimbing 

siswa selama 

proses diskusi.  



404 

 

  

5. 

 

Siswa 

melempar bola 

kertas yang berisi 

pertanyaan. 

6. 

 

Siswa 

menyampaikan 

jawaban 

berdasarkan hasil 

diskusi yang telah 
7. 

 

Siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi. 

8. Guru 

menutup pelajaran. 
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Kelas Konvensional 

 

No. Gambar Keterangan 

1. Guru mengucapkan salam. 

2. 

 

Guru melakukan apersepsi. 

3. 

 

Guru menyampaikan materi 

pelajaran. 

4. 

 

Guru membimbing siswa 

selama proses diskusi.  

5. 

 

Siswa menjawab soal 

berdasarkan hasil diskusi. 
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6. 

 

Guru memberikan reward 

kepada setiap kelompok. 

7. 

 

Siswa mengerjakan soal 

evaluasi. 

8. Guru menutup pelajaran. 

 

 


