
 

i 
 

KEEFEKTIFAN METODE PERMAINAN TEBAK KATA  
TERHADAP MINAT DAN HASIL BELAJAR PKn  
SISWA KELAS IV SDN HARJOSARI KIDUL 01  

KABUPATEN TEGAL 

Skripsi 
disajikan sebagai salah satu syarat untuk memeroleh gelar Sarjana Pendidikan 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

oleh 

Nur Antika Dewi 

1401412070

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2016



 

ii
 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini 

benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik 

sebagian maupun keseluruhannya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 



 

iii
 



 

iv
 

PENGESAHAN 

Skripsi dengan judul “Keefektifan Metode Permainan Tebak Kata 

terhadap Minat dan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 

Kabupaten Tegal”, oleh Nur Antika Dewi 1401412070, telah dipertahankan di 

hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi FIP UNNES pada tanggal  27 Juni 2016. 

PANITIA UJIAN 



 

v
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

Miliki ilmu agar tak terhina, miliki harta agar tidak dipandang sebelah mata, dan 

miliki cinta agar hidup lebih bahagia (Solikin Abu Izudin).  

Bukanlah orang cerdas kecuali pernah tergelincir, bukan pula orang yang bijak 

kecuali berpengalaman (Imam Tirmizi). 

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap kali kita jatuh (Confusius).

 Persembahan 

Untuk kedua orang tua Bapak Rajo dan Ibu 

Juriyah (Alm). Kakakku Nur Sodo dan Nur 

Vebriyanto. Keluarga besar tercinta yang 

senantiasa memberikan kasih sayangnya,

serta semua pihak yang selalu mendukung 

dan mendoakan yang terbaik bagi penulis. 



 

vi 
 

PRAKATA 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

Keefektifan Metode Permainan Tebak Kata terhadap Minat dan Hasil Belajar PKn 

Siswa Kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. 

Penyusunan skripsi ini melibatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di 

UNNES. 

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES yang 

telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.  

3. Drs. Isa Ansori, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES yang telah memberikan kesempatan untuk 

memaparkan gagasan dalam bentuk skripsi ini. 

4. Drs. Utoyo, M.Pd., Koordinator PGSD UPP Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan 

UNNES yang telah memberi izin dan dukungan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

5. Dra. Umi Setijowati, M.Pd., Dosen pembimbing 1 yang telah membimbing, 

mengarahkan, menyarankan, dan memotivasi penulis dalam menyusun 

skripsi. 



 

vii 
 

6. Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd., Dosen pembimbing 2 yang telah membimbing, 

mengarahkan, menyarankan, dan memotivasi penulis dalam menyusun 

skripsi. 

7. Dosen dan Karyawan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPP Tegal 

Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES yang telah banyak membekali penulis 

dengan ilmu pengetahuan. 

8. Rismeni, S.Pd.SD., Kepala SDN Harjosari Lor 05 Kabupaten Tegal dan 

Heriyani, S.Pd., Kepala SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal yang telah 

mengijinkan penulis untuk melaksanakan penelitian. 

9. Dwi Susminingsih, S.Pd.SD, dan Wandoyo, S.Pd.SD, Guru Kelas IV A dan 

IV B SDN Harjosari Kidul 01, yang telah membantu penulis dalam 

melaksanakan penelitian. 

10. Siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 dan kelas V SDN Harjosari Lor 5 

Kabupaten Tegal yang telah menjadi sumber data penelitian. 

11. Teman-teman mahasiswa PGSD UPP Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan 

UNNES angkatan 2012 yang saling mendukung dan memotivasi. 

12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. 

Semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi 

ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. 

Tegal,  17 Juni 2016 



 

viii 
 

ABSTRAK

Dewi, Nur Antika. 2016. Keefektifan Metode Permainan Tebak Kata terhadap 
Minat dan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 
Kabupaten Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1: 
Dra. Umi Setijowati, M.Pd. Pembimbing 2: Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

Kata Kunci: hasil belajar, minat belajar, metode permainan tebak kata 

Proses pembelajaran PKn menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan 
sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami 
(bersifat kognitif), tetapi dihayati (bersifat objektif) dan dilaksanakan (bersifat 
perilaku). Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran PKn di sekolah 
dasar masih banyak menggunakan model konvensional yang didominasi dengan 
metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Keadaan seperti itu terjadi pada 
pembelajaran PKn di SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal, yang berakibat 
pada rendahnya minat dan hasil belajar yang dicapai siswa. Untuk mewujudkan 
tujuan pembelajaran PKn, diperlukan metode pembelajaran yang mampu 
melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang 
dapat mengaktifkan seluruh siswa, yaitu metode permainan tebak kata. Tujuan 
umum penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan metode permainan tebak 
kata terhadap minat dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 
Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan bentuk 
nonequivalent control group design. Penelitian dilaksanakan di SDN Harjosari 
Kidul 01 dengan populasi 46 siswa. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan 
menggunakan teknik sampling jenuh, oleh karena itu seluruh siswa kelas IV akan 
dijadikan sebagai sampel penelitian.Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dokumentasi, angket, dan tes. Analisis statistik yang 
digunakan yaitu Cronbach’s Alpha untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen. 
Metode Lilliefors untuk menguji normalitas data, Levene’s test untuk uji 
homogenitas, t test untuk uji hipotesis, dan korelasi product moment pearson
untuk uji korelasi sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji hipotesis perbedaan minat 
belajar siswa yang menggunakan uji independent sample t test, nilai thitung (2,518)
> ttabel (2,015) dan uji hipotesis keefektifan menggunakan uji t pihak kanan uji one 
sample t test thitung (3,591) > ttabel (2,074) dengan signifikansi 0,002 < 0,05. 
Sedangkan hasil penelitian uji hipotesis perbedaan hasil belajar siswa nilai thitung

(2,360) > ttabel (2,015) dengan signifikansi 0,023 < 0,05 dan uji hipotesis 
keefektifan menggunakan uji t pihak kanan one sample t test thitung (3,430) > ttabel

(2,074). Hipotesis analisis korelasi sederhana antara minat dengan hasil belajar 
menggunakan metode person correlation yaitu 0,874 termasuk kategori sangat 
kuat. Hasil penghitungan, thitung (8,333) > ttabel (2,074) dengan signifikansi (0,000 
< 0,05). Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 
minat dan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol. Metode pembelajaran 
permainan tebak kata efektif terhadap peningkatan minat dan hasil belajar materi 
Globalisasi. Selain itu, terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara 
minat dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 yang 
menggunankan metode permainan tebak kata. Oleh karena itu, disarankan kepada 
guru untuk menerapkan metode pembelajaran permainan tebak kata dalam proses 
pembelajaran di kelas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang memiliki peranan sangat penting  

dalam kehidupan manusia, karena dengan pendidikan kemampuan dan 

kepribadian manusia dapat berkembang menjadi lebih baik. Pendidikan ialah 

suatu proses untuk meningkatkan, mengembangkan serta memperbaiki semua 

aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuan, nilai serta sikap, 

perasaan dan keterampilan. Ki Hajar Dewantara dalam Munib, dkk (2012: 32) 

menyatakan bahwa “pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan 

tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh 

anak.” Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa:

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. 

Berdasarkan rumusan definisi pendidikan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis yang dirancang dalam 
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suatu proses pembelajaran yang mengarah pada pengembangan diri peserta didik 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Purwanto (2014: 20) menyatakan bahwa “pendidikan merupakan sebuah 

program yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama satu sama lain 

untuk mencapai tujuan pendidikan”. Tercapainya tujuan pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi siswa dan faktor-faktor eksternal lainnya. Siswa 

berinteraksi dengan komponen lain seperti guru, materi dan metode mengajar 

serta lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan perilaku dari proses 

pendidikan. Proses pembelajaran tersebut hendaknya dilakukan secara aktif dan 

menyenangkan agar siswa dapat mengekspresikan dirinya dalam kegiatan belajar. 

Hal ini sangat ditekankan khususnya pada pembelajaran yang dilaksanakan di 

tingkat pendidikan dasar. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 17 ayat 1, menjelaskan bahwa 

“pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah”. Pendidikan dasar tersebut merupakan tolok ukur yang dapat dijadikan 

penilaian keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu 

pendidikan di tingkat lanjut, tentunya dipengaruhi oleh pendidikan dasar. 

Pendidikan dasar bertujuan menanamkan konsep pada diri siswa yang berupa 

penanaman nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar 

pengetahuan, kemampuan, kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta 

kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah 

dan/atau untuk hidup di masyarakat. Penanaman konsep tersebut harus benar-
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benar diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara guru dan siswa. 

Selain itu, untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik dan terencana tentunya 

perlu dipahami mengenai komponen lain yang ada dalam pendidikan salah 

satunya yaitu kurikulum. Memurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19, “kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu”.

Menurut Wardani (2009: 2.11) menyatakan bahwa “kurikulum SD 

merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan Dasar, yang mempunyai  tujuan 

yang khas yaitu mengembangkan kemampuan dasar anak SD”. Struktur 

kurikulum pendidikan dasar  berisi muatan pembelajaran atau mata pelajaran yang 

dirancang untuk mengembangkan kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal 

dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Berbagai cakupan kompetensi 

pembelajaran yang ada di sekolah dasar, dikelompokkan menurut kelompok mata 

pelajaran. Pengelompokkan mata pelajaran pada pendidikan dasar tercantum pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional  

Pendidikan pasal 77I ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

Struktur kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain sederajat terdiri 

atas muatan: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, 

bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 

sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, 

keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa kelompok mata pelajaran khususnya untuk pendidikan dasar salah 
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satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 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 yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. PKn di sekolah dasar memiliki tujuan yang digariskan 

secara tegas, tercantum dalam Permendiknas nomor 22 Tahun 2006, bahwa: 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, rasional, dan 

kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara 

aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam 

kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi, 

dan berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, serta berinteraksi 

dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 

dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

Menurut Wardani (2009: 8.10) menyatakan bahwa “pembelajaran PKn di 

SD lebih dititikberatkan pada penghayatan dan pembiasaan diri peserta didik 

untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis dalam konteks Indonesia”. 

Pembelajaran PKn di sekolah dasar secara umum meliputi beberapa ruang lingkup 

mata pelajaran yang tercantum dalam Permendiknas nomor 22 Tahun 2006 yaitu 

(1) Persatuan dan kesatuan bangsa; (2) Norma, hukum dan peraturan; (3) Hak 

asasi manusia; (4) Kebutuhan warga Negara; (5) Konstitusi Negara; (6) 

Kekuasaan dan politik; (7) Pancasila; dan (8)  Globalisasi. 

Winataputra (2011: 3.7), menyatakan bahwa proses pembelajaran pada 

mata pelajaran PKn menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari 

peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami (bersifat 



5
 

 

kognitif), tetapi dihayati (bersifat objektif) dan dilaksanakan (bersifat perilaku). 

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran PKn di sekolah dasar masih 

banyak menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sistem 

penyampaiannya lebih menekankan pada pembelajaran satu arah yaitu berpusat 

pada guru sehingga hasilnya cenderung bersifat verbalisme. Guru belum 

mengembangkan metode pembelajaran yang menarik dan kurang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis menemukan sendiri konsep atau 

materi yang diajarkan. Siswa hanya sebagai objek dari pembelajaran, sehingga 

siswa menjadi pasif, kurang antusias dan cepat merasa bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

Permasalahan demikian juga terjadi dalam pembelajaran PKn pada siswa 

kelas IV SD Negeri Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru di kelas IV, pada hari Sabtu, 16 Januari 2016, diperoleh 

keterangan bahwa dalam pembelajaran PKn masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional yang didominasi metode ceramah, tanya jawab, dan 

penugasan. Kurangnya variasi dalam menggunakan metode pembelajaran dapat 

berpengaruh terhadap minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan minat memiliki peranan penting dalam proses belajar siswa. Dengan 

adanya minat, siswa akan terpacu dalam memperhatikan materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Masalah lain yang ditemukan dari hasil wawancara yaitu 

hasil UH siswa kelas IV pada materi globalisasi SD Negeri Harjosari Kidul 01 

Kabupaten Tegal tahun ajaran 2014/2015, diperoleh nilai rata-rata kelas adalah 72.

Dari 40 siswa terdapat 12 siswa yang belum mencapai nilai KKM yaitu 70.  
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Dengan memperhatikan permasalahan pembelajaran PKn di sekolah 

tersebut, guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. Metode pembelajaran yang mengandung unsur permainan 

ataupun kerjasama antarsiswa akan memberi kesan yang menyenangkan bagi 

siswa sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran PKn siswa menjadi bersemangat, 

mempunyai motivasi untuk belajar, dan antusias dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Dengan demikian diharapkan akan terciptanya minat dan 

hasil belajar PKn yang baik dan memuaskan bagi siswa kelas IV SD Negeri 

Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana dalam proses pembelajaran berjalan secara menyenangkan 

dan tidak membosankan bagi  para siswa adalah berupa suatu permainan (game)

interaktif. Permainan interaktif merupakan suatu permainan yang dikemas dalam 

pembelajaran, sehingga anak didik menjadi aktif dan senang dalam belajar. Guru 

dapat mengemas permainan sebagai media maupun metode dalam pembelajaran 

PKn untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses belajar, sehingga 

hasil belajar dapat tercapai dengan maksimal. 

Terdapat beberapa metode permainan yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran PKn di kelas IV SD, salah satunya yaitu metode permainan tebak 

kata. Permainan tersebut sesuai dengan karakteristik siswa SD khususnya siswa 

kelas IV, karena dengan permainan proses pembelajaran berlangsung dengan 

menyenangkan sehingga materi yang disampaikan akan mudah dipahami. Selain 

itu, dengan permainan suatu kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lebih 

bermakna bagi siswa. 
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Permainan tebak kata adalah permainan yang menggunakan media 

kartu/karton pertanyaan teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban. 

Permainan tebak kata dilaksanakan dengan cara berpasangan. Siswa yang 

membawa kartu pertanyaan membacakan kata-kata yang ada di dalamnya, 

sedangkan pasangannya menebak apa yang dimaksud dalam kartu tersebut. Guru 

mengajak siswa untuk bermain tebak kata dengan menggunakan media kartu dari 

kertas karton dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Beberapa 

penelitian membuktikan bahwa penerapan metode permainan tebak kata efektif 

dan dapat meningkatkan minat dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD. Salah 

satunya yaitu penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Turniasih, 2013 yang 

berjudul “Keefektifan Penerapan Model Tebak Kata Terhadap Minat dan Hasil 

Belajar PKn Materi Komponen Pemerintahan Pusat di Indonesia Kelas IV SD 

Negeri Debong Tengah 1, 2 dan 3 Kota Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi Komponen 

Pemerintahan Pusat dengan penerapan model tebak kata lebih baik dari pada rata-

rata hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran konvensional. 

Penggunaan model pembelajaran tebak kata efektif terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV pada mata pelajaran PKn. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Metode Permainan Tebak Kata 

terhadap Minat dan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 

Kabupaten Tegal”.
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

(1) Guru lebih banyak menggunakan model konvensional berupa metode 

ceramah dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga proses 

pembelajaran PKn di SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal kurang 

bermakna dan kurang melatih keterampilan sosial siswa. 

(2) Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa pasif dan kurang 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

(3) Siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran, karena kegiatan 

pembelajaran yang dirancang guru kurang bervariasi. 

(4) Guru ragu akan efektivitas metode permainan tebak kata. 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Peneliti perlu menentukan pembatasan masalah untuk memfokuskan 

penelitian agar lebih terarah. Selain itu, peneliti juga perlu menentukan paradigma 

penelitian untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. Uraiannya 

sebagai berikut: 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan 

dapat lebih mendalam pada inti permasalahan. Pembatasan masalah juga 

diperlukan dalam penelitian, yaitu untuk menghindari kesalahpahaman maksud 

dan tujuan penelitian serta agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan 

penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
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(1) Penelitian memfokuskan pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi, 

meliputi: Pengertian Globalisasi, Contoh dan Pengaruh Globalisasi. 

(2) Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengetahuan (ranah 

kognitif), dan sikap (ranah afektif). 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga variabel yaitu metode permainan tebak kata 

sebagai variabel independen (variabel bebas), minat dan hasil belajar PKn sebagai 

variabel dependen (variabel terikat). Berdasarkan pendapat Sugiyono (2014: 72), 

paradigma yang diterapkan yaitu paradigma ganda dengan dua variabel dependen, 

karena terdiri atas satu variabel independen dan dua variabel dependen. Hubungan 

antarvariabel tersebut dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut:

    

Gambar 1.1 Bagan Paradigma Penelitian Ganda dengan Dua Variabel Dependen 

X : Metode Permainan Tebak Kata

Y1  : Minat belajar siswa 

Y2 : Hasil belajar PKn 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:

X 

Y  

Y  

r  

r  
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(1) Bagaimana perbedaan antara minat belajar PKn yang menggunakan 

metode permainan tebak kata dengan yang menggunakan model 

konvensional pada materi Globalisasi siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 

01 Kabupaten Tegal? 

(2) Bagaimana perbedaan antara hasil belajar PKn yang menggunakan metode 

permainan tebak kata dengan yang menggunakan model konvensional 

pada materi Globalisasi siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten 

Tegal? 

(3) Apakah penggunaan metode permainan tebak kata efektif terhadap minat 

belajar PKn materi Globalisasi siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 

Kabupaten Tegal? 

(4) Apakah penggunaan metode permainan tebak kata efektif terhadap hasil 

belajar PKn materi Globalisasi siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 

Kabupaten Tegal? 

(5) Bagaimana hubungan antara minat dan hasil belajar PKn materi 

Globalisasi pada siswa kelas IV yang menggunakan metode permainan 

tebak kata?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tolok ukur berhasil tidaknya penelitian yang 

dilakukan. Jika tujuan tercapai, maka penelitian yang dilaksanakan berhasil. 

Tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

khusus. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 
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1.5.1 Tujuan Umum.

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian yaitu untuk menguji keefektifan 

metode permaianan tebak kata terhadap minat dan hasil belajar PKn siswa kelas 

IV SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dilaksanakan penelitian, sebagai berikut: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan antara minat belajar PKn 

yang menggunakan metode permainan tebak kata dengan yang 

menggunakan model konvensional pada materi Globalisasi siswa kelas IV 

SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan antara hasil belajar PKn 

yang menggunakan metode permainan tebak kata dengan yang 

menggunakan model konvensional pada materi Globalisasi siswa kelas IV 

SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan metode permainan tebak 

kata terhadap minat belajar PKn materi Globalisasi siswa kelas IV SDN 

Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. 

(4) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan metode permainan tebak 

kata terhadap hasil belajar PKn materi Globalisasi siswa kelas IV SDN 

Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. 

(5) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya hubungan antara minat 

dan hasil belajar PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV yang 

menggunakan metode permainan tebak kata. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat dalam 

bentuk teori, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat dalam bentuk praktik. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pada khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan pembelajaran 

di sekolah dasar dengan menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran 

yang bervariasi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat 

bagi berbagai pihak. Manfaat tersebut meliputi, manfaat bagi siswa, guru, sekolah, 

dan peneliti. Penjelasan mengenai manfaat tersebut sebagai berikut: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Melatih siswa untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah melalui 

kerja kelompok. 

(2) Menciptakan minat dan hasil belajar yang optimal melalui pembelajaran 

yang efektif. 

(3) Melatih siswa untuk dapat mengembangkan kreativitas berfikir. 

(4) Menumbuhkan semangat belajar dalam kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan. 
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1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran 

menggunakan metode permainan tebak kata.

(2) Membantu menciptakan suasana kegiatan belajar PKn yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa.

(3) Mendorong untuk menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi 

dalam pembelajaran PKn di kelas.

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Memberi masukan tentang efektivitas penggunaan metode permainan 

tebak kata dalam meningkatkan minat dan hasil belajar materi Globalisasi.

(2) Membantu meningkatkan kualitas sekolah dalam pembelajaran PKn materi 

Globalisasi melalui penggunaan metode permainan tebak kata.

(3) Membantu tercapainya visi misi serta tujuan sekolah dalam meningkatkan 

minat dan hasil belajar PKn materi Globalisasi.

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

(1) Memberikan pengalaman dalam menggunakan metode permainan tebak 

kata. 

(2) Meningkatkan keterampilan peneliti dalam mengajar PKn materi 

Globalisasi dengan menggunakan metode permainan tebak kata.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam kajian pustaka dipaparkan mengenai landasan teori, penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Kajian teori 

dimaksudkan untuk memberi gambaran atau batasan teori dari teori-teori yang 

digunakan sebagai dasar dilakukannya penelitian. Pada bagian landasan teori 

dijelaskan tentang pengertian belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, 

pengertian pembelajaran, minat belajar, hasil belajar, karakteristik siswa SD, 

pembelajaran PKn di SD, pembelajaran PKn materi Globalisasi, pendekatan, 

strategi, dan metode pembelajaran, permainan pembelajaran, dan metode 

permainan tebak kata.  

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup. Adanya perubahan tingkah laku dalam diri 

seseorang menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (psikomotor), dan yang menyangkut nilai dan sikap (afektif) 

menjadi suatu pertanda bahwa seseorang telah melakukan proses belajar. Rifa’i 

dan Anni (2012: 66)  menyatakan “belajar merupakan proses penting dalam 

perubahan perilaku orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 
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dan dikerjakan oleh seseorang”. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan 

persepsi seseorang. Perilaku yang dimaksud mengacu pada suatu tindakan atau 

berbagai tindakan yang terjadi karena didahului oleh proses pengalaman dan 

bersifat relatif permanen. 

Menurut Winkel (1999) dalam Purwanto (2014: 38-9) menyatakan bahwa 

“belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

keterampilan dan sikap”. Perubahan tersebut diperoleh melalui usaha (bukan 

karena kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil 

pengalaman. Gagne (1977) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 68) menyatakan bahwa 

“belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat pelbagai unsur yang 

saling kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku”. Beberepa unsur 

yang dimaksud adalah peserta didik, rangsangan ( stimulus), memori, dan respon. 

Peserta didik yaitu individu yang melakukan kegiatan belajar, rangsangan 

(stimulus) yaitu peristiwa yang ada di lingkungan sekitar siswa, memori yaitu 

kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan 

dari kegiatan belajar sebelumnya. Respon yaitu tindakan yang dihasilkan dari 

aktualisasi memori. Keempat unsur tersebut dapat menunjukkan bahwa kegiatan 

belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi antara 

stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya berubah dari waktu sebelum 

dan setelah adanya stimulus. 

Dari beberapa definisi mengenai belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu 
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yang berlangsung seumur hidup sebagai hasil usaha dan pengalamannya sendiri 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Proses belajar yang terjadi pada masing-masing siswa mempunyai hasil 

belajar yang berbeda antara satu individu dan lainnya. Perbedaan hasil belajar 

siswa disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Slameto (2013: 54-7) 

mengemukakan bahwa kegiatan belajar dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam 

diri individu (faktor intern) dan faktor yang ada di luar individu (faktor ekstern). 

Faktor intern meliputi jasmaniah, psikologis, dan kelalahan. Faktor eksternal 

meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

2.1.2.1 Faktor Intern

Menurut Syah (2012: 146), faktor internal terdiri dari dua aspek, yakni: 

aspek fisiologis (bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (bersifat rohaniah).

(1) Aspek Fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) 

yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran.  

(2) Aspek Psikologis, yaitu faktor rohaniah siswa yang dapat mempengaruhi 

kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa, seperti: tingkat 

kecerdasan/intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan 

motivasi siswa. 

2.1.2.2 Faktor Ekstern  

(1) Faktor keluarga, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga, keadaan ekonomi rumah tangga, pengertian orang tua, dan 
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latar belakang kebudayaan. Keluarga mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mendidik anak, karena keluarga menjadi tempat pertama 

kali anak belajar. 

(2) Faktor sekolah, faktor sekolah yang mempengaruhi kegiatan belajar 

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

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah,  standar pelajaran, keadaan gedung,

metode belajar dan tugas rumah. 

(3) Faktor masyarakat merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat. Adapun hal yang mempengaruhi siswa dalam masyarakat 

yaitu kegiatan siswa, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor intern maupun ekstern 

yang saling berkaitan. Adanya keterkaitan antarfaktor dapat memberikan dampak 

positif maupun negatif bagi siswa. Oleh karena itu, guru harus mampu memahami 

faktor-faktor yang memengaruhi belajar siswa. Dengan demikian, diharapkan 

siswa dapat memeperoleh hasil belajar yang maksimal.  

2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Winkel (1991) dalam Siregar dan Nara (2011: 12) menyatakan bahwa 

“pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung 

proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang 

berperan terhadap kejadian-kejadian intern yang langsung dialami siswa”.

Menurut Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Ani (2012: 157) “pembelajaran adalah 
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seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan”. Seperangkat peristiwa itu 

membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik 

melakukan self intruction dan di sisi lain kemungkinan juga bersifat eksternal, 

yaitu jika bersumber antara lain dari pendidik. Jadi teaching itu hanya merupakan 

sebagian dari instruction, sebagai salah satu bentuk pembelajaran. Unsur utama 

dari pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event sehingga 

terjadi proses belajar. Pembelajaran berorientasi pada bagaimana peserta didik 

berperilaku memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan 

proses yang bersifat individual, yang merubah stimulus dari lingkungan seseorang 

kedalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang merupakan 

bagian dari sistem ingatan yang berfungsi menyimpan informasi untuk jangka 

panjang dengan kapasitas yang sangat besar. 

Gagne (1977) dalam Siregar dan Nara (2011: 12) menyatakan bahwa 

“Pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang 

dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang sifatnya internal”. 

Peristiwa belajar ini dirancang untuk memungkinkan peserta didik memproses 

informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perolehan 

tujuan belajar sebetulnya juga dapat dilakukan secara alamiah di mana peserta 

didik membaca buku-buku, majalah, surat kabar, atau mengamati peristiwa di 

lingkungannya. Namun dalam aktivitas belajar yang dirancang, disebut dengan 

pembelajaran, maka perolehan tujuan belajar tersebut memberikan arah terhadap 

proses belajar. Setiap komponen pembelajaran hendaknya saling berhubungan dan 
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bekaitan dengan proses internal belajar peserta didik agar terjadi peristiwa belajar. 

Untuk mecapai tujuan belajar, pendidik hendaknya benar-benar menguasai cara-

cara merancang pembelajaran agar peserta didik mampu belajar optimal. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bab 

1 pasal 1 ayat 20, “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran yang 

akan dibahas adalah pembelajaran dalam pendidikan formal. Pendidikan formal di 

Indonesia memiliki jenjang, tercantum dalam PP Nomor 32 tahun 2013 

“Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. 

Pembelajaran yang akan menjadi kajian penelitian adalah pembelajaran di jenjang 

pendidikan dasar. 

Dari beberapa definisi mengenai pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian proses atau peristiwa yang dirancang secara 

sistematis untuk mendukung terjadinya interaksi antar peserta didik, antara peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar, pada suatu lingkungan belajar 

sehingga peserta didik akan memperoleh kemudahan dalam setiap proses 

belajarnya. 

2.1.4 Minat Belajar 

Minat belajar merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Adanya minat dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut. 

Crow and Crow (1989) dalam Djaali (2007: 121), “minat berhubungan dengan 

gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan 

orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri”. 
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Menurut Slameto (2013: 180), “minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka akan 

semakin besar minat yang dimiliki. 

Menurut Djaali (2007: 121), “minat dapat diekspresikan melalui 

pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas”. 

Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut. 

Dalam dunia pendidikan, minat berpengaruh besar terhadap proses belajar 

siswa. Menurut Wardiman (1996) dalam Sudaryono, dkk (2013: 90) menyatakan 

bahwa siswa yang menaruh minat pada suatu mata pelajaran, perhatian akan 

tinggi dan minatnya berfungsi sebagai pendorong kuat untuk terlibat secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Lebih lanjut, Slameto 

(2013: 57) menjelaskan apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 

dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. 

Namun, apabila bahan pelajaran yang dipelajari menarik minat siswa, maka siswa 

akan lebih mudah untuk mempelajari dan menguasainya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

adalah suatu rasa ketertarikan yang muncul dari dalam diri siswa terhadap sesuatu 

yang ditunjukkan dengan sikap lebih memperhatikan dan menyukai subyek 

tertentu, sehingga dapat mendorong tercapainya keberhasilan kegiatan belajar 
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siswa. Tingginya minat belajar siswa, memungkinkan tercapainya hasil belajar 

siswa yang memuaskan 

2.1.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Degeng (1989) dalam Wena (2010: 6) menyatakan 

bahwa “Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai 

indikator tentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran di bawah kondisi 

yang berbeda”. Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan perilaku 

yaitu perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan-

perubahan dalam aspek itu menjadi hasil dari proses belajar. Menurut Purwanto 

(2014: 43) “Perubahan perilaku hasil belajar itu merupakan perubahan perilaku 

yang relevan dengan tujuan pengajaran”.

Hasil belajar termasuk dalam komponen pendidikan yang harus 

disesuaikan dengan tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk 

mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar. Hasil 

belajar adalah perwujudan kemampuam akibat perubahan perilaku yang dilakukan 

oleh usaha pendidikan. Kemampuan mencakup domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain hasil belajar adalah perilaku-perilaku kejiwaan yang akan 

diubah dalam proses pendidikan. Hasil belajar atau perubahan perilaku yang 

menimbulkan kemampuan dapat berupa hasil utama pengajaran (instructional 

effect) yaitu kemampuan hasil belajar yang memang direncanakan untuk 

diwujudkan dalam kurikulum dan tujuan pembelajaran, dan hasil sampingan 

pengiring (nurturant effect) yaitu hasil belajar yang dicapai namun tidak 

direncanakan untuk dicapai. 
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Bloom (1956) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 70-3) menyampaikan tiga 

takstonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: (1) Ranah kognitif (cognitive 

domain), ranah yang berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sinesis, dan penilaian; (2) Ranah afektif 

(affective domain), ranah yang berkaitan dengan perasaan sikap, minat, dan nilai. 

Ranah tersebut mencakup kemampuan-kemampuan emosional dalam mengalami 

dan menghayati suatu hal yang meliputi penerimaan penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup; (3) Ranah psikomotorik 

(psychomotoric domain), ranah yang berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Menurut Simpson (1996) dalam Purwanto (2014: 53) mengklasifikasikan 

hasil belajar psikomotorik menjadi enam yaitu persepsi (perception), kesiapan 

(set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mechanism), 

gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian (adaptation), dan 

kreativitas (originality).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai hasil belajar, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi pada 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

belajar yang keberhasilan tersebut ditentukan dari tiga ranah yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Oleh kaena itu, guru harus memperhatikan 

secara seksama supaya perubahan perilaku yang diiginkan datat dicapai 

sepenuhnya dan menyeluruh oleh siswa. 
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2.1.6 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Dalam suatu proses pembelajaran guru harus mampu memahami masing-

masing karakteristik siswanya. Setiap siswa memiliki tingkat perkembangan 

berpikir yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat 

keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Menurut Piaget (1988) dalam Rifa’i dan 

Anni (2012: 32-5) mengemukakan bahwa perkembangan berpikir anak 

mengalami empat tahap yaitu: (1) tahap sensori motorik (usia 0-2 tahun), pada 

tahap ini perilaku yang dimiliki anak masih terbatas pada respon motorik 

sederhana yang disebabkan oleh rangsangan penginderaan. Anak menggunakan 

keterampilan dan kemampuannya yang dibawa sejak lahir (seperti melihat, 

menggenggam, dan mendengar) untuk mempelajari lingkungannya. (2) tahap 

preoperasional (usia 2-7 tahun), pada tahap ini pemikiran anak lebih bersifat 

simbolis, egoisentris, dan intuitif. (3) tahap operasional Konkret (usia 7-11 tahun), 

pada tahap ini anak mampu berpikir logis namun masih dalam bentuk benda 

konkret. Selain itu, anak juga memiliki kemampuan untuk menggolong-golongkan 

namun belum bisa memecahkan masalah abstrak. (4) tahap operasional formal 

(usia 11-15 tahun), pada tahap ini anak mampu berpikir abstrak, idealis dan logis. 

Usia siswa sekolah dasar berada pada rentang usia 6-12 tahun, siswa 

mempunyai karakteristik fisik dan mental yang berbeda. Siswa sekolah dasar 

berada pada tahap pra-operasional dan operasional konkret, sedangkan usia siswa 

kelas IV SD berkisar 9-10 tahun. Berdasarkan teori Piaget siswa kelas IV 

termasuk dalam tahap operasional konkret, karena pada tahap ini anak hanya 

mampu berpikir dengan logika untuk memecahkan persoalan yang sifatnya nyata 
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saja yaitu dengan cara mengamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan 

persoalan tersebut. 

Desmita (2014: 35) mengemukakan bahwa karakteristik anak usia sekolah 

dasar antara lain senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam 

kelompok senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab 

itu, guru hendaknya mampu mengembangkan pembelajaran yang mengandung 

unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau 

belajar dalam kelompok, serta memberi kesempatan untuk ikut serta langsung 

dalam proses pembelajaran.  

2.1.7 Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar 

Pembelajaran di sekolah dasar berbeda dengan pembelajaran di SMP dan 

SMA. Menurut Wardani (2009: 2.12), menyatakan bahwa pendidikan sekolah 

dasar mempunyai tujuan dan fungsi sebagai pendidikan yang menanamkan 

kemampuan dasar, memungkinkan tamatan SD mampu hidup secara wajar dalam 

masyarakat di era globalisasi serta mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang 

yang lebih tinggi. Pembelajaran di SD menghargai cara pandang anak yang masih 

bersifat holistik, terutama dikelas-kelas awal. Selain itu pembelajaran di SD juga 

menekankan pada keterpaduan, pengalaman langsung (hands-on experiences), dan 

menggunakan contoh konkret sesuai dengan karakteristik siswa SD dan tujuan 

pendidikan dasar. 

Menurut Winataputra (2011: 3.7), “Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang 
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diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari”. 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 sesuai dengan 

Pancasila dan UUD 1945. 

Pembelajaran PKn di SD menekankan pada penghayatan dan pembiasaan 

diri peserta untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis dalam konteks 

Indonesia. Tujuan PKn menurut Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 sebagai 

berikut: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

serta anti korupsi; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Ruang lingkup mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah 

secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) Persatuan dan kesatuan 

bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan 

sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan; (2) Norma, 

hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di 
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sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, notma-

norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan 

nasional, hukum dan peradilan internasional; (3) Hak asasi manusia, meliputi:  

hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen 

nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan 

HAM; (4) Kebutuhan warga negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warga negara; (5) Konstitusi negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, hukum dasar negara dengan konstitusi; (6) Kekuasaan dan politik, 

meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, 

pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya 

demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam 

masyarakat demokrasi; (7) Pancasila, meliputi:  kedudukan Pancasila sebagai 

dasar nagara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar 

negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila 

sebagai ideologi terbuka; dan (8) Globalisasi, meliputi: globalisasi di 

lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak 

globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan 

mengevaluasi globalisasi. 

Menurut Winataputra (2014: 1.11), materi PKn memuat komponen-

komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga negara, 

yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara 
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juga dalam masyarakat di era global. Dari berbagai cakupan mata pelajaran PKn 

di tersebut yang tercantum dalam Permendiknas, peneliti akan mengkaji ruang 

lingkup yang menyangkut aspek globalisasi di lingkungannya. Pembelajaran PKn 

di sekolah dasar yang menyangkut tentang memberikan contoh sederhana 

pengaruh globalisasi di lingkungannya tercantum dalam materi pokok Globalisasi 

yang diajarkan pada kelas IV sekolah dasar semester 2. 

2.1.8 Pembelajaran PKn Materi Globalisasi 

Materi Globalisasi merupakan materi yang diajarkan kepada siswa SD 

kelas IV. Materi globalisasi terdapat dalam standar kompetensi yaitu 

Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya serta kompetensi dasar 

berupa contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungan. 

2.1.8.1 Pengertian Globalisasi 

Menurut Bestari dan Sumiati (2008: 79), kata “globalisasi” diambil dari 

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

manjadi global yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. 

Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan 

menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Sekarang dengan 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. 

Dewi, Firdaus, dan Widayati (2008: 44-5), menjelaskan beberapa ciri yang 

menandakan semakin berkembangnya globalisasi di dunia yaitu: Adanya sikap 

saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain terutama di bidang 

ekonomi, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan 
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hidup, berkembangnya barang-barang (telepon genggam, televisi, satelit dan 

telepon) menunjukkan bahwa komunikasi global berkembang pesat, peningkatan 

interaksi kultural (kebudayaan) melalui perkembangan media massa (terutama 

televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional). Saat ini kita mendapatkan 

pengalaman baru mengenai keanekaragaman budaya.

2.1.8.2 Pengaruh Globalisasi 

Tanpa disadari budaya asing yang masuk ke Indonesia telah memengaruhi 

perilaku masyarakat Indonesia. Nugroho dan Sarjan (2008: 96-7) menjelaskan 

bahwa globalisasi di lingkungan sekitar memberikan pengaruh positif dan negatif.  

Pengaruh positif dari adanya globalisasi yaitu: (1) Kemajuan di bidang 

komunikasi dan transportasi, meningkatnya perekonomian masyarakat dalam 

suatu negara; (2) Meluasnya pasar untuk produk dalam negeri; (3) Dapat 

memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik; dan (4) 

Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Sedangkan pengaruh 

negatif dari adanya globalisasi adalah: (1) Masuknya budaya asing yang tidak 

sesuai dengan budaya bangsa yang ditandai dengan gaya hidup bebas, narkoba, 

dan kekerasan menjadi mudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia; (2) 

Orang menjadi sangat individualis, yaitu masyarakat cenderung mementingkan 

diri sendiri atau bersifat individualis; (3) Budaya konsumtif, yaitu kebiasaan 

senang menghamburkan uangnya untuk kepentingan yang kurang bermanfaat; (4) 

Sarana hiburan yang melalaikan dan membuat malas, seperti playstation; (5) 

Budaya permisif, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan; (6) 

Menurunnya ikatan rohani, yaitu di era globalisasi orang banyak yang 

meninggalkan ibadah dengan alasan sibuk. 
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Globalisasi sangat mempengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat. 

Kita harus bisa lebih selektif dan kritis terhadap pengaruh budaya asing yang 

masuk ke Indonesia. Untuk dapat menyikapi globalisasi yang terus berkembang 

adalah dengan membentengi diri kita dengan agama. Dengan agama kita dapat 

mengendalikan diri kita dari segala pengaruh, sehingga diharapkan kita dapat 

menyikapi dampak negatif dari globalisasi. 

Untuk menyikapi adanya pengaruh negatif globalisasi, diperlukan upaya-

upaya untuk menanggulanginya. Menurut Nugroho dan Sarjan (2008: 102-3), 

upaya penanggulangan dampak negatif globalisasi dapat diterapkan di berbagai 

lingkungan yang berbeda, yaitu: (1) Lingkungan sekolah, misalnya: guru 

mengawasi dan membimbing siswa, siswa mematuhi perintah guru, siswa 

menerapkan peraturan sekolah dengan disiplin; (2) Lingkungan keluarga, 

misalnya: orang tua lebih menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, orang tua 

menetapkan peraturan yang tegas tanpa mengurangi rasa kasih sayang pada anak, 

orang tua memberikan contoh yang baik pada anak, anak aktif mengisi waktu 

luang dengan membaca, beolahraga, mengikuti kursus-kursus, menghormati dan 

mematuhi orang tua, menyayangi saudara, membimbing adiknya, dan lain-lain; 

(3) Lingkungan masyarakat, misalnya: anak aktif mengikuti dan melaksanakan 

ajaran agamanya. 

2.1.8.3 Contoh Pengaruh Globalisasi 

Berikut ini contoh pengaruh globalisasi yang ada di lingkungan sekitar. 

Menurut Nugroho dan Sarjan (2008: 96-7) contoh pengaruh globalisasi dapat 

dilihat dari berbagai bidang yaitu: (1) Makanan, yaitu dengan ditandai adanya 

berbagai makanan instan (cepat saji) yang dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa 
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harus susah payah membuat dan memasaknya; (2) Pakaian, yaitu ditandai dengan 

kebiasaan masyarakat di negara berkembang suka meniru perkembangan model 

dari negara maju sehingga mendorong industri pakaian berkembang pesat; (3) 

Gaya hidup, yaitu ditandai dengan gencarnya iklan mempengaruhi keinginan 

masyarakat untuk memiliki suatu barang mutakhir dan orang berlomba-lomba 

memiliki barang baru untuk meningkatkan gengsi; (4) Komunikasi, yaitu ditandai 

dengan adanya sarana komunikasi yang lebih canggih seperti telepon kabel, 

telepon seluler, internet, e-mail, dan faksimile; (5) Transportasi, yaitu ditandai 

adanya sarana angkutan sudah tersedia dari yang sederhana sampai yang canggih, 

sehingga untuk menempuh jarak yang jauh tidaklah menjadi kendala. 

2.1.9 Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran 

Menurut Sanjaya (2006: 125), “pendekatan diartikan sebagai titik tolak 

atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran”. Istilah pendekatan 

merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih 

sangat umum. Gulo (2002) dalam Siregar dan Nara (2011: 75) mengemukakan 

“pendekatan pembelajaran adalah suatu pandangan dalam mengupayakan cara 

siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya”. Lebih lanjut Killen (1998) 

dalam Sanjaya (2006: 125) berpendapat bahwa ada dua pendekata dalam 

pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang 

berpusat pada siswa.  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan adalah suatu cara dalam memandang permasalahan yang ada dalam 

proses pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, guru hendaknya 
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menetapkan pendekatan yang akan digunakan, baik pendekatan yang berpusat 

pada guru, maupun pada siswa. 

Jika dalam pembelajaran guru telah menetapkan pendekatan yang akan 

digunakan, maka langkah selanjutnya yaitu menetapkan strategi yang akan 

digunakan. Pendekatan inovatif dalam strategi pembelajaran diperlukan untuk 

mengaktifkan keterlibatan siswa secara mandiri dalam proses pembelajaran. 

Menurut Joni (1992/1993) dalam Anitah, dkk (2011: 1.24)  “strategi adalah ilmu 

atau kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan/atau yang 

dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Dick dan Carey 

(1990) dalam Siregar dan Nara (2011: 77) menjelaskan bahwa “strategi 

pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur 

atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu”. Menurut  Aqib (2013: 71) 

“strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar 

untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran”. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi 

dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang 

dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam penerapan 

strategi pembelajaran pendidik perlu  memilih model-model pembelajaran yang 

tepat, metode mengajar yang sesuai dengan teknik-teknik mengajar yang 

menunjang pelaksanaan metode mengajar. 

Menurut Sudrajat (2003) dalam Hamid (2011: 25)  menyatakan secara 

umum strategi pembelajaran didesain agar bisa melakukan beberapa hal yaitu: (1) 

guru menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yang berupa 
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perubahan profil perilaku dan perilaku siswa; (2) guru mempertimbangkan dan 

memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif; (3) guru 

mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan 

teknik pembelajaran; (4) menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran 

keberhasilan atau kriteria, serta ukuran baku keberhasilan. 

Berdasarkan beberapa definisi strategi dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang 

pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan 

peserta didik dalam menerima dan memahami isi materi yang disampaikan, yang 

pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Dalam merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran yang optimal, 

guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang metode dalam pembelajaran. 

Menurut Siregar dan Nara (2011: 80), “metode adalah suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Huda (2015: 111) 

mendefinisikan metode sebagai cara kerja yang teratur untuk dapat melaksanakan 

suatu kegiatan dengan mudah dan sistematis. Lebih lanjut Joni (1992/1993) dalam 

Anitah, dkk (2011: 1.24) mengemukakan bahwa “ metode adalah berbagai cara 

kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru perlu menggunakan metode yang bervariasi sesuai 

dengan materi pelajaran, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami apa yang 

disampaikan oleh guru. 
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2.1.10 Permainan Pembelajaran 

Pada dasarnya tujuan hidup manusia yang hakiki adalah kebahagiaan yang 

identik dengan kesenangan, baik kesenangan lahir maupun batin. Manusia bisa 

melakukan apa pun dengan baik, jika ia mampu terlibat secara total dalam 

aktivitas yang menyenangkan. Dalam hal pendidikan, pembelajaran dengan 

menggunakan konsep edutainment menjadi strategi pembelajaran yang baik dan 

inovatif. Edutainment berasal dari kata education dan entertainment. Education 

berarti pendidikan, sedangkan entertainment berarti hiburan. Jadi, dari segi bahasa

Edutainment adalah pendidikan yang menghibur atau menyenangkan. Hamid 

(2011: 17) menyatakan bahwa dari segi terminologi “edutainment adalah suatu 

proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan 

dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan”. Pembelajaran yang menyenangkan (joyfull 

instruction) merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu pola 

hubungan yang baik antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau 

tertekan. Salah satu pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan dengan 

suatu permainan (game). Hadfield (1984) dalam Wang (2011: 128) menjelaskan 

bahwa games are “an activity with rules, a goal and an element of fun” yang 

artinya bahwa permainan adalah suatu aktivitas dengan kebiasaan-kebiasaan, 

tujuan, dan mengandung unsur kesenangan.  

2.1.11 Metode Permainan Tebak Kata 

Dalam metode permainan tebak kata akan diuraikan tentang pengertian 

metode permainan tebak kata, kelebihan dan kekurangan metode permainan tebak 

kata, serta langkah-langkah metode permainan tebak kata. 
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2.1.11.1 Pengertian Metode Permainan Tebak Kata 

Permainan tebak kata adalah permainan yang sangat menarik untuk 

diberikan kepada siswa dalam pembelajaran. Menurut Wang, Shang, dan Briody 

(2011: 129) mengatakan bahwa “Guessing games are a variation on information 

gap games. For instances, one student who has a flash card can not show it to 

others but must instead mime it to others, and then other students have to guess 

the word from his or her performance”. Artinya bahwa permainan menebak 

merupakan variasi permainan dengan memberikan informasi. Sebagai contoh, 

salah satu siswa yang memegang kartu tebakan tidak boleh menunjukkan pada 

siswa lainnya tetapi harus mengarahkan dengan kata-kata lain, kemudian siswa 

lain harus menebak apa yang telah diarahkan. 

Dalam metode pembelajaran, permainan ini menggunakan media 

kartu/karton pertanyaan teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban. Media 

tersebut harus dibuat oleh guru dengan cara sebagai berikut: (a) Membuat kartu 

ukuran 10 x 10 cm dan isilah ciri-ciri atau kata-kata lainnya yang mengarah pada 

jawaban (istilah) pada kartu yang ingin ditebak; (b) Membuat kartu ukuran 5 x 2 

cm untuk menulis kata-kata atau istilah yang mau ditebak (kartu ini kemudian 

dilipat dan ditempel pada dahi atau diselipkan pada telinga). 

Gambar 2.1. Contoh Kartu Tebak Kata 

Kartu Pertanyaan

AKU   adalah suatu proses

AKU   mendunia

AKU membentuk suatu kelompok   

masyarakat tertentu

Siapakah AKU ?

Kartu Jawaban

GLOBALISASI
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2.1.11.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Permainan Tebak Kata 

Setiap metode pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Begitu juga dengan metode permainan tebak kata. Menurut Turniasih (2013: 30), 

permainan tebak kata memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam 

pemanfaatannya. Kelebihannya yaitu: anak akan mempunyai kekayaan bahasa, 

sangat menarik sehingga setiap siswa ingin mencobanya, siswa menjadi tertarik 

untuk belajar, dan memudahkan menanamkan konsep pelajaran dalam ingatan 

siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu: memerlukan waktu yang lama, sehingga 

bila siswa tidak menjawab dengan benar maka tidak semua siswa dapat maju 

karena waktu terbatas.  

Agar pembelajaran dengan menggunakan metode permainan tebak kata 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan, guru perlu mengatasi dan meminimalisir 

kelemahan-kelemahan yang ada pada metode permainan tebak kata. Guru harus 

merencanakan pembelajaran secara baik dan jelas dalam rencana pembelajaran. 

Penggunaan metode permainan tebak kata ini harus benar-benar terstruktur dan 

direncanakan, agar dapat berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan 

kegaduhan dalam kelas. 

2.1.11.3 Langkah-langkah Metode Permainan Tebak Kata 

Hamid (2011: 232) mengemukakan langkah-langkah permainan tebak kata

yaitu sebagai berikut: 

(1) Guru menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai. 

(2) Guru mengkondisikan siswa untuk berdiri secara berpasangan di depan 

kelas. 

(3) Seorang siswa diberi kartu berukuran 10 x 10 cm yang akan dibacakan 
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pada pasangannya. Sedangkan pasangannya diberi kartu berukuran 5 x 2 

cm yang isinya tidak boleh dibaca (dilipet) kemudian ditempelkan pada 

dahi atau diselipkan pada telinga. 

(4) Siswa yang membawa kartu berukuran 10 x 10 cm membacakan kata-kata 

yang tertulis di dalamnya, pasangannya menebak apa yang dimaksud 

dalam kartu 10 x 10 cm tersebut. Jawaban tepat bila sesuai dengan isi kartu 

yang ditempelkan pada dahi atau telinga. 

(5) Apabila jawabannya tepat (sesuai yang tertulis pada kartu), maka pasangan 

itu boleh duduk. Bila belum tepat pada waktu yang telah ditetapkan, boleh 

mengarahkan dengan kata-kata lain asalkan jangan langsung memberikan 

jawabannya. 

(6) Begitu seterusnya hingga semua siswa mendapatkan kesempatan 

menjalankan permainan ini. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Kajian yang relevan dengan penelitian ini yaitu kajian tentang hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya: 

(1) Penelitian yang dilakukan oleh Harfiyanto, 2011.yang berjudul “Perbedaan 

Hasil Belajar menggunakan Metode Pembelajaran Permainan Tebak Kata 

dengan Metode Ceramah Bervariasi pada Bidang Studi IPS Sejarah Kelas 

VIII Siswa SMP Nurul Salam Bantarbolang Kabupaten Pemalang”. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar antara kelas yang 

diberi pembelajaran dengan metode permainan tebak kata dengan kelas 

yang diberi pembelajaran menggunakan metode ceramah. Dapat 
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dibuktikan dari nilai rata-rata hasil posttest kelas eksperimen 8,16 dan 

kelas kontrol 7,65, sehingga dapat disimpulkan bahwa Permainan Tebak 

Kata dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

Sejarah. 

(2) Penelitian yang dilakukan oleh Erviyanto, 2012 yang berjudul “Penerapan 

Permainan Tebak Kata untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA pada Siswa 

Kelas IV SDN 02 Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan nilai rata-rata tiap siklusnya yaitu pada siklus I 

terdapat peningkatan hasil belajar sebesar 29.16%, keaktifan belajar siswa 

mencapai 48,33%. Pada siklus II hasil belajar meningkat menjadi 83,33%, 

dan tingkat keaktifan belajar sebesar 51,66%. Pada siklus III hasil belajar 

siswa mencapai 91,66% dan keaktifan belajar meningkat menjadi 87,50%. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan permainan tebak 

kata dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Kaliwuluh Tahun Pelajaran 2011/2012. 

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Turniasih, 2013 yang berjudul “Keefektifan 

Penerapan Model Tebak Kata terhadap Minat dan Hasil Belajar PKn 

Materi Komponen Pemerintahan Pusat di Indonesia kelas IV SD Negeri 

Debong Tengah 1,2 dan 3 Kota Tegal.” Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

materi komponen pemerintahan pusat dengan penerapan model tebak kata 

lebih baik dari pada rata-rata hasil belajar siswa yang menerapkan model 

konvensional. 
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(4) Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, 2011 yang berjudul “Penerapan 

Permainan Tebak Kata untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab Siswa Kelas VII SMPN 01 Pujon”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan berbicara siswa setelah dilaksanakan 

pembelajaran bahasa Arab menggunakan kartu tebak kata mengalami 

peningkatan pada siklus I dan II. Dapat disimpulkan bahwa pengajaran 

bahasa Arab dengan menggunakan media permainan tebak kata dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa. 

(5) Penelitian yang dilakukan oleh Nugrohowati, Rukayah, dan Hidayah, 2014 

yang berjudul “Penggunaan Metode Permainan Tebak Kata Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep Peninggalan Sejarah Kerajaan Hindu-

Budha”. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Purwodiningratan Tahun Ajaran 

2013/2014 dengan siswa berjumlah 26 siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata tiap siklusnya yaitu pada 

siklus I sebesar 73,54 dan pada siklus II meningkat menjadi sebesar 84,88. 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode permainan tebak kata dapat 

meningkatkan penguasaan konsep peninggalan sejarah Hindu-Budha pada 

siswa kelas V SD Negeri Purwodiningrat. 

(6) Penelitan yang dilakukan oleh Aulia, 2009 yang berjudul “Improfing the 

Writing Ability of the Second Year Student of MTs Ihyaul Islam 

Ujungpangkah Gresik through Guessing Games”. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata kemampuan menulis 

siswa tiap siklusnya yaitu pada siklus I sebesar 5.83  dan pada siklus II 

meningkat menjadi sebesar 7,07. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
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strategi permainan menebak dapat meningkatkan kemampuan siswa MTs 

Ihyaul Islam Ujungpangkah Gresik tahun ajaran 2008/2009 dalam menulis 

teks deskriptif. 

(7) Penelitian yang dilakukan oleh Wang, Shang, dan Briody, 2011 yang 

berjudul “Investigating the Impact of Using Games in Teaching Children 

English”. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VI SD dengan jumlah 

50 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan sangat efektif 

digunakan untuk anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. 

Berdasarkan pembahasan tentang penelitian yang relevan, terdapat 

persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. 

Persamaanya yaitu menggunakan metode permainan tebak kata dalam proses 

pembelajaran. Perbedaannya yaitu pada materi dan mata pelajaran, serta jenis dan 

objek penelitiannya, sehingga hasil penelitian yang diperoleh juga akan berbeda. 

Penelitian yang relevan dijadikan landasan atau pedoman bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian eksperimen. Pada penelitian ini metode  permainan 

tebak kata diterapkan pada pembelajaran PKn. Peneliti ingin mengetahui 

keefektifan metode permainan tebak kata terhadap minat dan hasil belajar PKn 

materi Globalisasi siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan minat hasil belajar peserta didik.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 “Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 
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kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yag diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945”. PKn berfungsi 

sebagai pusat pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis 

dan bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian 

keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan tingkat dasar. Pembelajaran PKn 

di SD mewujudkan pengalaman belajar yang bersifat utuh bagi siswa memuat 

belajar kognitif, belajar nilai dan sikap, dan belajar perilaku. Materi PKn memuat 

komponen pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian warga negara yang 

fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara juga 

dalam masyarakat di era global.

Pada pembelajaran PKn di kelas IV SD Negeri Harjosari Kidul 01, guru 

masih menggunakan model konvensional (kegiatan belajar yang berpusat pada 

guru), sehingga sebagian besar siswa cenderung pasif dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi siswa. Hal 

tersebut akan menyebabkan rendahnya minat dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn. Guru sebaiknya mampu mengembangkan metode pembelajaran 

yang bervariasi sehingga siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang baik, khususnya pada mata pelajaran PKn yakni mengkaitkan 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa dan pengalaman yang pernah 

dialami oleh siswa. Selain itu, pembelajaran hendaknya tidak berpusat pada guru, 

tetapi siswa diajak untuk bersama-sama berpikir kritis, menggali informasi, dan 

juga diberi kesempatan untuk mencoba memecahkan masalah terkait dengan 

kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. 
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Dari permasalahan tersebut perlu adanya  suatu metode pembelajaran yang 

dapat menciptakan suasana dalam proses pembelajaran berjalan secara 

menyenangkan dan tidak membosankan bagi para siswa. Metode permainan tebak 

kata diberikan dalam proses pembelajaran PKn sebagai salah satu solusi dalam 

mengatasi masalah yang terjadi pada pembelajaran PKn, sehingga diharapkan 

siswa akan lebih berminat dalam mengikuti proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

digambarkan alur kerangka berpikirnya yaitu sebagai berikut: 

Bagan 2.2. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran PKn Materi Globalisasi

Kelas Eksperimen

Pembelajaran 

menggunakan metode 

permainan tebak kata

Minat dan Hasil 

Belajar Siswa

Dibandingkan 

1. Ada tidaknya perbedaan antara minat dan hasil 

belajar PKn materi Globalisasi pada siswa kelas 

IV yang menggunakan metode permainan tebak 

kata dengan model konvensional.

2. Lebih baik mana antara minat dan hasil belajar 

PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV yang 

menggunakan metode permainan tebak kata 

dengan model konvensional.

3. Ada tidaknya hubungan antara minat dan hasil 

belajar PKn materi Globalisasi pada siswa kelas 

IV yang menggunakan metode permainan tebak 

kata.

Kelas Kontrol

Pembelajaran 

menggunakan model 

konvensional

Minat dan Hasil 

Belajar Siswa
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014: 99) menjelaskan bahwa “hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Berdasarkan landasan teori, penelitian yang relevan, dan 

kerangka berpikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1 : Tidak ada perbedaan antara minat belajar PKn materi Globalisasi pada

siswa kelas IV yang menggunakan metode permainan tebak kata dengan 

model konvensional (µ1 = µ2).

Ha1     : Ada perbedaan antara minat belajar PKn materi Globalisasi pada siswa 

kelas IV yang menggunakan metode permainan tebak kata dengan

model konvensional (µ1 ≠ μ2).

Ho2  : Tidak ada perbedaan antara hasil belajar PKn materi Globalisasi pada

siswa kelas IV yang menggunakan metode permainan tebak kata dengan 

model konvensional (µ1 = µ2).

Ha2  : Ada perbedaan antara hasil belajar PKn materi Globalisasi pada siswa 

kelas IV yang menggunakan metode permainan tebak kata dengan 

model konvensional (µ1 ≠ μ2).

Ho3    : Penggunaan metode permainan tebak kata tidak efektif terhadap minat 

belajar PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV SDN Harjosari 

Kidul 01 Kabupaten Tegal (µ1 µ2).
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Ha3  : Penggunaan metode permainan tebak kata efektif terhadap minat belajar 

PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 

Kabupaten Tegal (µ1 > µ2).

Ho4  : Penggunaan metode permainan tebak kata tidak efektif terhadap hasil 

belajar PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV SDN Harjosari 

Kidul 01 Kabupaten Tegal (µ1 µ2).

Ha4   : Penggunaan metode permainan tebak kata efektif terhadap hasil belajar

PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 

Kabupaten Tegal (µ1 > µ2).

Ho5    : Tidak ada hubungan antara minat dan hasil belajar PKn materi 

Globalisasi siswa kelas IV yang menggunakan metode permainan tebak 

kata (ρ = 0). 

Ha5 : Ada hubungan antara minat dan hasil belajar PKn materi Globalisasi

pada siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal yang 

menggunankan metode permainan tebak kata (ρ ≠ 0).
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BAB 5 

PENUTUP 

 Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian yang 

berjudul “Keefektifan Metode Permainan Tebak Kata terhadap Minat dan Hasil 

Belajar PKn Siswa Kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal”, dapat 

dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut: 

(1) Ada perbedaan antara minat belajar PKn materi Globalisasi pada siswa 

kelas IV yang menggunakan metode permainan tebak kata dengan model 

konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis data minat 

belajar siswa dengan menggunakan independent samples t test melalui 

program SPSS versi 20 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (2,518 

> 2,015) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,015 < 0,05). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa minat belajar siswa kelas IV pada 

pembelajaran PKn materi Globalisasi yang menggunakan metode 

permainan tebak kata lebih baik dibandingkan dengan model 

konvensional. 

(2) Ada perbedaan antara hasil belajar PKn materi Globalisasi pada siswa 

kelas IV yang menggunakan metode permainan tebak kata dengan model 

konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menggunakan 
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independent samples t test melalui program SPSS versi 20 yang 

menunjukkan bahwa nilai thitung> ttabel (2,360 > 2,015) dan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 (0,023< 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

hasil belajar siswa kelas IV pada pembelajaran PKn materi Globalisasi 

yang menggunakan metode permainan tebak kata lebih baik dibandingkan 

dengan model konvensional. 

(3) Minat belajar siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 dalam pembelajaran 

PKn materi Globalisasi dengan menggunakan metode permainan tebak 

kata lebih tinggi daripada model konvensional. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil uji hipotesis menggunakan one sample t test melalui program SPSS 

versi 20 yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel (3,591 > 2,074) dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dengan penggunaan metode permainan tebak kata

mampu mengefektifkan minat belajar siswa. 

(4) Hasil belajar siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 dalam pembelajaran 

PKn materi Globalisasi dengan metode permainan tebak kata lebih tinggi 

daripada model konvensional. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis 

menggunakan one sample t test melalui program SPSS versi 20 yang 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel (3,430 > 2,074) dan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

dengan penggunaan metode permainan tebak kata mampu mengefektifkan 

hasil belajar siswa. 

(5) Ada hubungan antara minat dan hasil belajar PKn materi Globalisasi pada 

siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal yang 
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menggunankan metode permainan tebak kata. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai thitung > ttabel (8,333 > 2,074) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 

(0,000 < 0,05). 

5.2 Saran 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Siswa 

Melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, agar metode 

permainan tebak kata dapat berjalan dengan lancar, siswa disarankan untuk lebih 

rajin membaca materi yang akan disampaikan oleh guru, sehingga lebih mudah 

dalam menjawab pertanyaan yang ada dalam permainan tebak kata. Kemudian, 

siswa hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan guru, baik 

mengenai materi pembelajaran, maupun tata cara pelaksanaan metode permainan 

tebak kata agar siswa mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain 

itu, siswa harus mampu bekerjasama dengan baik dalam kelompoknya, sehingga 

dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien. 

5.2.2 Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa metode permainan 

tebak kata lebih efektif daripada model konvensional maka disarankan kepada 

guru untuk menerapkan metode permainan tebak kata dalam proses pembelajaran 

di kelasnya. Guru dapat mengolaborasikan metode permainan tebak kata dengan 

model atau metode pembelajaran lain yang mendukung seperti metode Make A 
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Match, serta disesuaikan dengan karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa. 

Namun, sebelum menggunakan metode permainan tebak kata hendaknya guru 

memahami langkah-langkah dalam metode permainan tebak kata dan 

merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan secara maksimal sehingga 

proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan harapan.  

5.2.3 Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode permainan tebak 

kata lebih efektif dalam meningkatkan minat dan hasil belajar materi Globalisasi 

pada siswa kelas IV SDN Harjosari Kidul 01 Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, 

kepada pihak sekolah disarankan untuk mensosialisasikan metode permainan 

tebak kata kepada guru agar dapat menerapkan metode permainan tebak kata 

dalam pembelajaran. Di samping itu, agar penerapan metode permainan tebak 

kata dapat berjalan lancar, sekolah perlu menyediakan fasilitas penunjang 

pelaksanaan metode permainan tebak kata baik bagi guru maupun bagi siswa. 

Fasilitas yang dimaksud yaitu buku-buku pelajaran yang digunakan siswa ketika 

proses pembelajaran dan buku-buku tentang metode permainan tebak kata yang 

dapat digunakan guru dalam memahami metode permainan tebak kata. 

5.2.4 Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti lanjutan yang ingin melaksanakan penelitian sejenis 

disarankan untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada pada metode 

permainan tebak kata. Selain itu, peneliti lanjutan perlu mengkaji lebih luas 

mengenai  metode permainan tebak kata, sehingga penelitian yang dilakukan 

semakin baik.
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