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Abstrak. Pembelajaran PKn di SDN 2 Pasir Putih masih menggunakan sistem konvensional, 

dimana guru menerangkan, siswa mendengarkan dan mencatat serta pengerjaan tugas. 

Sehingga keterlibatan siswa di sini adalah keterlibatan pasif. Mereka hanya menerima, 

mempelajari apa yang mereka peroleh dikelas. Sehingga hasil belajar dibawah rata-rata 

sebanyak 70%. Salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan 

konstruktivis adalah pembelajaran kooperatif tipe Tim Siswa Kelompok Prestasi STAD 

(Student Teams Achievement Division). Pembelajaran kooperatif tipe STAD dicirikan oleh 

suatu struktur tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif. Siswa bekerja sama dalam situasi 

semangat pembelajaran kooperatif seperti membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan 

bersama dan mengkoordinasikan usahanya. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian 

ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah Hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran PKn dapat ditingkatkan oleh model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru? 2)Bagaimanakah dampak penggunaan strategi pembelajaran dengan model STAD 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PKn pada siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir 

Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo? Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah: 

1) Mengetahui dan mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn dengan 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. 2) Mengetahui dan mendeskripsikan dampak 

penggunaan metode pembelajaran dengan Model STAD terhadap hasil belajar mata pelajaran 

PKn pada siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten 

Situbondo. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak 2 (dua) 

putaran/siklus. Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas V pada Semester I SDN 2 Pasir 

Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian ini adalah  sebagai berikut: l) Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan 

proses dalam setting pembelajaran kooperatif model STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan tuntas. 2) Respon siswa terhadap komponen 

kegiatan belajar mengajar yaitu berminat mengikuti pembelajaran berikutnya jika digunakan 

pembelajaran yang berorientasi pendekatan keterampilan proses dalam setting pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 
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PENDAHULUAN 

Tujuan pengajaran PKn di sekolah agar siswa dapat memperoleh kemampuan 

berpikir logis, kritis dan sistematis. Melalui pengajaran PKn, siswa mampu 

mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara logis, memiliki keterampilan 

bertikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, dan berbudi luhur. 

Pembelajaran PKn di SDN 2 Pasir Putih masih menggunakan sistem 

konvensional, dimana guru menerangkan, siswa mendengarkan dan mencatat serta 

pengerjaan tugas. Sehingga keterlibatan siswa di sini adalah keterlibatan pasif. 

Mereka hanya menerima, mempelajari apa yang mereka peroleh dikelas. Sehingga 

Hasil Belajar dibawah rata-rata sebanyak 70%. Proses belajar mengajar guru perlu 

menggunakan pendekatan keterampilan proses. Dalam perencana ini ditentukan 

semua konsep-konsep yang dikembangkan, dan untuk setiap konsep ditentukan 

                                                           
4 Guru SDN 2 Pasir Putih Situbondo 
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metode atau pendekatan yang akan digunakan serta keterampilan proses yan g akan 

dikembangkan. Gagne dalam Dahar (1986:18) menyebutkan bahwa dengan 

mengembangkan keterampilan proses, anak akan dibuat kreatif, ia akan mampu 

mempelajari PKn di tingkat yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat.  

Salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan 

konstruktivis adalah pembelajaran kooperatif tipe Tim Siswa Kelompok Prestasi 

STAD (Student Teams Achievement Division). Pembelajaran kooperatif model 

STAD dicirikan oleh suatu struktur tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif. 

Siswa bekerja sama dalam situasi semangat pembelajaran kooperatif seperti 

membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan mengkoordinasikan 

usahanya  

Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk meneliti : “Meningkatkan Hasil 

Belajar PKn Materi Nilai-Nilai Perjuangan dalam Perumusan Pancasila Pada Siswa 

Kelas V Semester I SDN 2 Pasir Putih Kecamatan Bungatan dengan Menggunakan 

Model STAD Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Hasil Belajar siswa dalam mata pelajaran PKn Standar Kompetensi Peraturan 

Perundang-Undangan Tingkat Pusat Dan Daerah dapat ditingkatkan dengan strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru? 

2. Bagaimanakah dampak penggunaan strategi pembelajaran dengan model STAD terhadap 

Hasil Belajar mata pelajaran PKn Standar Kompetensi Peraturan Perundang-Undangan 

Tingkat Pusat Dan Daerah pada siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Putih 

Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo? 

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, dapat dirumuskan beberapa tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Hasil Belajar siswa dalam mata pelajaran PKn Standar 

Kompetensi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat Dan Daerah dengan strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak penggunaan strategi pembelajaran dengan 

model STAD terhadap Hasil Belajar mata pelajaran PKn Standar Kompetensi Peraturan 

Perundang-Undangan Tingkat Pusat Dan Daerah pada siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 2 Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. 

 Perkembangan dunia pendidikan ditandai dengan perubahan dan peningkatan dari 

segi kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai bentuk pencerminan dari pendidikan 

kewarganegaraan terhadap peserta didik dalam bentuk tingkah laku sehari-hari. Untuk 
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memperjelas dan memperluas wawasan tentang pendidikan kewarganegaraan, penulis akan 

menguraikan sebagai berikut: 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Pengertian pendidikan kewarganegaraan 

tidak terlepas dari hubungan rangkaian antara pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu 

penulis uraikan sebagai berikut : 

a. Pengertian Pendidikan 

Menurut Tim Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, dalam bukunya 

berjudul “Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan” menyimpulkan bahwa : pendidikan 

adalah aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan 

jalan membina potensi pribadinya yaitu rokhani (pikir, karsa, cipta dan budi nurani), 

jasmani (panca indera dan keterampilan-keterampilan) 

b. Pengertian Kewarganegaraan 

Kata kewarganegaraan berasal dari kata dasar warga negara yang artinya : 

 Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara 

 Mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga 

negara atau melalui proses naturalisasi 

 Dari pengertian tersebut warga negara dibatasi oleh norma-norma yang berlaku 

yang sesuai dengan produk hukum yang berlaku di masyarakat yang harus dipatuhi 

dan ditaati. 

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan  itu merupakan mata 

pelajaran yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan sebagaimana tertuang dalam 

kurikulum Pendidikan Dasar (1994/1995); menanamkan sikap dan perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. 

3. Metodologi dan Sasaran Penyajian Pendidikan Kewarganegaraan 

 Dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar selalu diharapkan pada masalah metode. 

Dengan demikian metode yang digunakan dalam rangka menyajikan materi harus 

dapat menjamin seluruh aspek baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Adapun metode-metode yang dipakai untuk menyajikan mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan, antara lain: 

a. Metode Ceramah 

Dalam menggunakan metode ceramah, perlu diimbangi keterampilan guru untuk 

menguraikan materi secara lisan. 

b. Metode Tanya Jawab 

Untuk mencapai keberhasilan metode tanya jawab maka pertanyaan yang 

disampaikan berkenaan dengan pokok materi harus merata dan seimbang, 

sehingga potensi siswa dapat berkembang secara optimal. 
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c. Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan metode yang baik untuk mengembangkan aspek 

kognitif, yaitu mengembangkan kemampuan dalam bentuk ilmu pengetahuan, 

aspek afektif, mengembangkan kemampuan dalam bentuk sikap yaitu menghargai 

pendapat orng lain. Sedangkan aspek psikomorik mengembangkan keterampilan 

menanggapi masalah serta menganalisanya. 

d. Metode Pemberian Tugas 

Agar materi yang disampaikan guru lebih berkesan bagi siswa maka metode 

pemberian tugas akan lebih bermakna karena baik tugas individu maupun 

kelompok akan memupuk rasa toleransi, kerjasama, gotong royong dan 

sebagainya. 

4. Evaluasi dan Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan  

 Yang dimaksud dengan evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh meliputi segi 

pengetahuan (kognitif), segi sikap (afektif) dan segi perbuatan (psikomotor). 

Belajar kooperatif tidak semata-mata meminta siswa bekerja sama secara kelompok 

membahas pelajaran dengan siswa dengan siswa yang lain, tetapi lebih terarah dan 

bertujuan. Johnson dan Johnson (1994:9) menyatakan beberapa ciri belajar kooperatif, yaitu 

(1) saling ketergantungan yang positif, (2) interaksi langsung sesama siswa, (3) tanggung 

jawab individual untuk menguasai materi yang ditetapkan, dan (4) keterampilan 

interpersonal dan kelompok kecil. 

 Saling ketergantungan positif dicapai melalui beberapa aktivitas seperti penetapan 

tujuan, pembagian tugas dan materi, pembagian peran, dan pemberian ganjaran. Situasi 

belajar kooperatif dapat tercapai, apabila siswa memahami perlunya saling memberikan 

balikan sesama anggota lain. Mereka tidak akan berhasil jika siswa yang lain juga tidak 

berhasil. 

 Interaksi langsung sesama siswa dapat dicapai melalui kelompok kecil. Setiap 

kelompok terdiri atas kemampuan berbeda, yaitu kemampuan tinggi, menengah, dan 

rendah. Kelompok kecil diciptakan agar terjadi komunikasi verbal antar siswa yang 

didukung adanya saling memberikan balikan dalam pencapaian tujuan belajar dan 

pemecahan masalah. 

5. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Model STAD 

a. Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

     Manyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa untuk belajar. 

b. Pembagian Kelompok 



Jappar: Meningkatkan Hasil Belajar PKN Dengan Standar Kompetensi ... ___________ 49 

 

 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 

empat sampai lima orang siswa yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) 

kelas dalam presentasi akademik, gender/jenis kelamin, rasa, atau etnik. 

c. Presentasi dari Guru 

 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan 

yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya pokok bahasan tersebut 

dipelajari. Guru memberi motivasi siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif. 

Di dalam proses pembelajaran guru dibantu oleh media, demonstrasi, pertanyaan 

atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga 

tentang keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa, tugas dan 

pekerjaan yang harus dilakukan serta cara-cara mengerjakannya. 

d. Kegiatan Belajar dalam Tim (Kerja Tim) 

 Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk guru menyiapkan lembaran kerja 

sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua anggota menguasai dan 

masing-masing memberikan kontribusi. Selam tim bekerja, guru melakukan 

pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan bila diperlukan. Kerja 

tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

e. Kuis (Evaluasi) 

 Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang 

dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-

masing kelompok. Siswa diberikan kursi secara individual dan tidak dibenarkan 

bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa secara individu 

bertanggungjawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar tersebut. Guru 

menetapkan skor batas penguasaan untuk setiap soal, misalnya 60, 75, 84, dan 

seterusnya sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. 

f. Penghargaan Prestasi Tim 

 Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil pekerjaan siswa dan diberikan 

angka dengan rentang 0 – 100. Selanjutnya pemberian penghargaan atas 

keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1.  Menghitung skor individu 

Menurut Slavin (Trianto, 2007:55), untuk menghitung perkembangan skor 

individu dihitung sebagaimana dapat dilihat pada table 7.2 sebagai berikut: 

Tabel 1. Penghitungan Perkembangan Skor Individu 

NO Nilai Tes Skor Perkembangan 

1 

2 

Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar 

10 – 1 poin di bawah skor dasar 

0 poin 

10 Poin 
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NO Nilai Tes Skor Perkembangan 

3 

4 

5 

Skor 0 – 10 poin di atas skor dasar 

Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 

Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor dasar) 

20 Poin 

30 Poin 

30 poin 

2. Menghitung Skor Kelompok 

 Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan anggota 

kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor perkembangan individu 

anggota kelompok dan membagi sejumlah anggota kelompok tersebut. Sesuai 

dengan rata-rata skor perkembangan kelompok, diperoleh skor kelompok 

sebagimana dalam table 7.3 sebagai berikut : 

Tabel 2. Penghitungan Perkembangan Skor Kelompok 

NO Rata-rata skor Kualifikasi 

1 

2 

3 

4 

0 ≤ N ≤ 5 

6 ≤ N ≤ 15 

16 ≤ N ≤ 20 

21 ≤ N ≤ 30 

- 

Tim yang baik (Good Team) 

Tim yang baik sekali (Great Team) 

Tim yang istimewa (Super Team) 

3. Pemberian Hadiah dan Pengakuan Skor Kelompok 

 Setelah masing-masing kelompok atau tim memperoleh predikat, guru 

memberikan hadian atau penghargaan kepada masing-masing kelompok sesuai 

dengan prestasinya (criteria tertentu yang ditetapkan guru). 

6. Kelebihan Pembelajaran Model STAD 

     Beberapa kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) yaitu :  

a) siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma 

kelompok  

b) siswa aktif membantu dan memotivasi semangat demi keberhasilan bersama 

c) aktif sebagai tutor sebaya untuk meningkatkan keberhasilan kelompok 

d) interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan berpendapat 

7. Kelemahan Pembelajaran Model STAD 

Adapun kelemahan pembelajaran model STAD ini diantaranya adalah 

pergerakan/perpindahan peserta didik dari satu tempat duduk ke tempat duduk lainya 

akan mewujudkan suasana yang bising dalam kelas. Peserta didik lebih banyak 

berinteraksi antara satu sama lainnya menyebabkan suasana bising. (Nur Ashikin Binti 

Ahmad Termizi, 2009;26). 

        Hasil belajar gambaran dari kemampuan siswa setelah mengikuti aktivitas belajar. 

Hasil belajar dapat berupa nilai angka kuantitatif dan nilai kualitatif. Nilai hasil belajar 

diperoleh melalui tes tulis dan hasil belajar berupa nilai kualitatif diperoleh dengan 

pengamatan/observasi terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 



Jappar: Meningkatkan Hasil Belajar PKN Dengan Standar Kompetensi ... ___________ 51 

 

      Dari refleksi hasil kajian pustaka tersebut diatas dapat dirumuskan kerangka berpikir 

sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun penjelasan dari bagan tersebut diatas adalah : 

1. Guru merasa kesulitan untuk menyampaikan mata pelajaran PKn pada tingkat 

pemahaman 

2. Dari kesulitan tersebut akhirnya dipilihlah alternatif metode pembelajaran 

kooperatif model STAD. 

3. Dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif model STAD, diharapkan 

perhatian belajar siswa dan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran PKn 

meningkat 

4. Dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam proses pengembangan perangkat pembelajaran yang berorientasi pendekatan 

keterampilan proses dalam setting pembelajaran kooperatif model STAD digunakan 

Four-D Model yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974:5) 

yang terdiri dari empat tahap yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan dan 

penyebaran. Namun dalam penelitian ini pengembangan perangkat pembelajaran hanya 

sampai pada tahap pengembangan, karena perangkat yang digunakan belum disebarkan 

ke sekolah-sekolah yang lain artinya perangkat tersebut digunakan pada sekolah uji 

coba. Sedangkan untuk mengimplementasikan perangkat pembelajaran digunakan 

rancangan penelitian tindakan yaitu rencana tindakan observasi-refleksi. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (dalam 

Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang 

berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation 

(pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah 

perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus spiral dari 

tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat seperti berikut; 

 

Guru Kelas/PKn 

Tercapainya Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa 

Perhatian Belajar Siswa terhadap 

Pelajaran PKn meningkat 
Motivasi Belajar Siswa terhadap 

Pelajaran PKn meningkat 

Pendekatan Model STAD 
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         Gambar 1. Alur PTK 

Penjelasan Gambar Alur PTK: 

1 Refleksi Awal 

Pengamatan awal menunjukkan bahwa setelah beberapa saat proses belajar 

mengajar diadakan tes awal, tidak mendapatkan nilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa tidak menguasai konsep dasar pelajaran PKn materi peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan daerah, kurang memperhatikan pelajaran, sehingga nilai 

yang dicapai kurang baik. Hasil pengamatan dijadikan bahan untuk rencana tindakan. 

2 Tahap Perencanaan 

Tahap ini dilakukan setelah studi pendahuluan yang menghasilkan refleksi awal 

yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan. Perencanaan selanjutnya 

didasarkan pada refleksi dari siklus sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam 

perencanaan antara lain:  

a. Membuat rencana pembelajaran 

b. Menyusun lembar observasi untuk melihat dan mengamati proses belajar mengajar 

dikelas. 

c. Menentukan media yang digunakan dalam menjelaskan materi 

d. Menyusun alat evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn. 

3 Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah yang dikerjakan pada tahap ini adalah melaksanakan rencana 

pembelajaran, pelaksanaan proses belajar mengajar yang disajikan oleh peneliti juga 

sebagai teman sejawat dan guru kelas. Hal yang diteliti pengamatan media dan 

keaktifan serta motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Setiap akhir tindakan 

diadakan evaluasi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mendapat tindakan. 

Refleksi Pra 

Siklus 

Tindakan/ 

Observasi Pra 

Siklus 
 
 

Refleksi Siklus 1 

Tindakan/ 

Observasi Siklus 1 

 

Refleksi Siklus 2 

Tindakan/ 

Observasi Siklus 2 

Rencana 

awal/rancangan  

Rencana yang 

direvisi  

Rencana yang 

direvisi  

 

Pra Siklus 

 

Siklus 1 

 

Siklus 2 
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Sebelum mengadakan tindakan terlebih dahulu peneliti mengadakan tes awal untuk 

menjaring siswa yang menjadi subyek penelitian. 

a.  Siklus 1 

1. Rencana Tindakan Siklus 1 

Pada tahap ini peneliti menyiapkan rancangan pembelajaran tindakan siklus 1 tentang 

materi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah dan diharapkan 

siswa dengan mudah memahami tentangperaturan perundang-undangan tingkat 

pusat dan daerah. 

2. Pelaksanaan Siklus 1 

Pada tindakan siklus 1 diikuti oleh semua siswa kelas V. Guru membuka pelajaran 

dengan menyampaikan topik yang akan dipelajari yaitu tentang materi peraturan 

perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, selanjutnya informasi diberikan 

pada siswa secara kelompok (Kerja tim) dan pembelajaran memakai media. Guru 

memberi penjelasan materi secara berulang-ulang dengan alat peraga, sehingga 

siswa paham tentang materi pembelajaran. Siswa mengerjakan LKS secara 

berpasangan dan hasil kerja dibahas bersama. Selesai membahas hasil LKS siswa 

mengerjakan soal tes akhir tindakan 1.  

3.  Tahap Refleksi 

Tahap ini mengetahui sejauh mana perubahan atau peningkatan yang dialami 

akibat adanya tindakan yang baru saja di kelas. Disamping itu refleksi dapat juga 

dijadikan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dalam penelitian. Catatan 

lapangan, jurnal harian sebagai hasil pengamatan maupun rekaman hasil 

wawancara dikaji dan direnungkan kembali. Hal ini dilakukan untuk memahami 

data yang telah terkumpul secara komprehensif. Selanjutnya dibahas dan 

didiskusikan bersama pengamat yang lain untuk mendapatkan kesamaan 

pandangan terhadap tindakan awal yang telah dilakukan pada siklus I. Hasilnya 

untuk merevisi rencana selanjutnya. 

b. Siklus 2 

Refleksi peneliti pada tindakan siklus 1 menjadi landasan pada pelaksanaan 

tindakan siklus 2. Tindakan berupa pengajaran ulang tentang peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan daerah. Media pengajaran tetap digunakan untuk 

membantu siswa mengingat dan memahami materi peraturan perundang-undangan 

tingkat pusat dan daerah.  

1. Rencana Tindakan Siklus 2 

a. Mendiskusikan dan menetapkan rancangan pembelajaran yang telah 

disepakati sebelumnya, dengan mempertimbangkan refleksi dari tindakan 1. 
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b. Mempersiapkan perangkat-perangkat bahan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tindakan. 

c. Mempersiapkan catatan rekaman data. 

d. Mempersiapkan waktu dan cara pelaksanaan diskusi hasil pengamatan, 

dengan subyek penelitian.  

e. Mempersiapkan perangkat tes hasil belajar tindakan dua. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Melaksanakan tindakan siklus 2 peneliti sebagai guru kelas. Guru membuka 

pelajaran dan menyampaikan topik yang akan dipelajari yaitu tentang peraturan 

perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Pembelajaran dapat berjalan 

efektif, siswa bersemangat dan senang untuk mengikuti pelajaran. Murid 

mengerjakan LKS secara berpasangan dan hasil kerja dibahas bersama. Selesai 

membahas LKS siswa mengerjakan soal tes akhir tindakan dua secara individu. 

3. Tahap Refleksi  

Catatan lapangan dan catatan jurnal harian sebagai hasil pengamatan, dikaji dan 

direnungkan secara komprehensif. Selanjutnya dibahas bersama pengamat dan 

guru (observer) untuk mendapatkan kesamaan pandangan terhadap tindakan hasil 

diskusi dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Tujuan tahap 

ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan atau peningkatan yang 

dialami akibat adanya tindakan yang baru saja di kelas. Disamping itu refleksi 

dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dalam penelitian.  

4. Tes Akhir 

Tes akhir ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penggunaan media dari siklus 

1 sampai siklus 2 lebih efektif untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

Guru mempersiapkan alat evalusi yang memuat penilaian afektif dan kognitif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi selama pembelajaran berlangsung 

pada setiap siklus. Data hasil observasi dicatat dalam catatan bebas atau dalam format 

khusus yang disetujui bersama. Kesan guru mengenai pengalaman pembelajaran 

siswanya dengan menggunakan model STAD dicatat dalam catatan tersendiri. 

Dari dimensi siswa ada dua data yang dikumpulkan, yaitu data tentang respon 

siswa terhadap model STAD yang diterapkan, serta hasil nilai test siswa sebagai 

indikator keberhasilan metode pembelajaran yang diterapkan. 

Data hasil observasi pembelajaran dianalisis bersama-sama, kemudian ditafsirkan 

berdasarkan kajian pustaka dan pengalaman guru. Hasil belajar siswa dianalisis 

berdasarkan ketuntasan belajar siswa, yaitu lebih dari 80% siswa sudah mencapai 65% 

taraf pengusaan konsep-konsep yang diberikan. 
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Untuk menentukan kelas uji coba dan kelas eksperimen, digunakan sampling 

random sederhana, sehingga diperoleh Kelas V sebagai kelas eksperimen. Kelas uji 

coba dalam Siklus II digunakan untuk menyempurnakan perangkat pembelajaran 

sebelumnya yang dikembangkan, dan diajar dengan pendekatan keterampilan proses 

dalam Siklus II dipergunakan untuk memperbaiki kualitas prestasi belajar dengan 

pembelajaran kooperatif model STAD sehingga layak digunakan pada uji coba 

selanjutnya. 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat dan metode pengumpulan data, yaitu 

tes, dan observasi. Instrumen pengambil data dipergunakan untuk pengambilan data, 

dari variabel-variabel yang akan diukur. 

Dalam rangka menyusun dan mengolah data yang terkumpul, sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan 

analisis data dengan analisis deskriptif kuantitif.  

Adapun cara untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam proses belajar mengajar 

sebagai berikut : 

1. Merekapitulasi hasil tes. 

2. Menghitung jumlah skor yang tercapai dalam prosentasenya untuk   masing-masing 

siswa dengan menggunakan rumus ketuntasan belajar seperti yang terdapat dalam 

buku petunjuk teknis penilaian di SDN 2 Pasir Putih, yaitu siswa dikatakan tuntas 

secara individual jika mendapat nilai minimal 70, sedangkan secara klasikal 

dikatakan tuntas belajar, jika jumlah siswa yang tuntas secara individu mencapai 

85% yang telah mencapai daya serap lebih dari sama dengan 70%. 

3. Menganalisis hasil observasi yang dilakukan oleh teman sejawat pada aktivitas guru 

dan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan observasi, dan tes buatan 

guru yang fungsinya adalah:  

1. Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang 

diberikan dalam waktu tertentu;  

2. Untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai;  

3. Untuk memperoleh suatu nilai. (Arikunto, Suharsimi, 2002: 149).  

Sedangkan tujuan dari tes  adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar secara 

individual maupun secara klasikal. Disamping itu untuk mengetahui letak kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa sehingga dapat dilihat dimana kelemahannya, khususnya 

pada bagainmana KD yang belum tercapai. Untuk memperkuat data yang dikumpulkan, 

maka juga digunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat 

untuk mengetahui dan merekam aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar dan 

mengajar. 
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Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah :  

a. Persentase ketuntasan belajar siswa setelah pembelajaran berlangsung dicari dengan 

rumus :  

P1 = %100x
N

n

 

  Keterangan : 

  P1 =  persentase ketuntasan belajar siswa  

  n =  jumlah siswa yang tuntas belajar  

N =  jumlah seluruh siswa       

           

 Depdiknas (2012) 

 

b. Persentase aktivitas belajar siswa pada pembelajaran  

P2 =  %100x
N

dicapaiyangskor  

 Keterangan : 

 P2 =  persentase aktivitas belajar siswa  

 N =  skor maksimal aktivitas belajar siswa hasil observasi  

        Depdiknas (2012) 

Tabel 3.  Kategori Penilaian Aktivitas Belajar Siswa dan Guru 

Katagori Aktivitas Nilai 

Sangat baik  

Baik  

Cukup baik  

Kurang baik  

Kurang sekali  

Pi %95  

80%Pi<95% 

65%Pi<80% 

50%Pi<65% 

Pi<50% 

Sumber : Sukardi (dalam Ulfa, 2006) 

Hasil analisis data ini akan dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan 

pelaksanaan tindakan, serta akan digunakan sebagai dasar untuk merencakan tindakan 

selanjutnya, apabila diperlukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kegiatan Pra Siklus 

Setelah kegiatan belajar mengajar dalam serangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan, 

selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil kegiatan pembelajaran siswa Kelas V semester  

I SDN 2 Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tahun pelajaran 

2014/2015, berkaitan dengan upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan strategi 
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pembelajaran cooperatif model STAD. Adapun secara rinci akan dipaparkan dari hasil 

observasi dan catatan peneliti tentang aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar 

siswa Kelas V semester  I SDN 2 Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo 

tahun pelajaran 2014/2015. 

Tabe1 4. Distribusi Hasil Evaluasi Belajar Siswa Kelas V semester  I SDN 2 Pasir 

Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tahun pelajaran 2014/2015 Dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar tahap Pra Siklus 

No Nilai Frekwensi Frekwensi % 
Kategori 

Prestasi Belajar 

l. 100 0 0% Sangat Baik 

2 90-99 0 0% Baik 

3 80-89 0 0% Cukup Baik 

4 70-79 2 15% Cukup 

5 60-69 0 0% Kurang 

6 50-59 11 85% Sangat Kurang 

Total: 13 100%   

Dari frekuensi data tersebut diketahui kategori baik dalam prestasi belajar adalah nilai 

90-99 dengan frekuensi 0 dan prosentase 0%, kategori nilai cukup baik adalah nilai 80-89 

dengan frekuensi 0 dan prosentase 0%, sedangkan kategori hasil belajar cukup adalah nilai 

70-79 dengan frekuensi 2 dan prosentase 15%, nilai kurang adalah 60-69 dengan frekuensi 

0 dan prosentase 0%. nilai sangat kurang adalah 50-59 dengan frekuensi 11 dengan 

prosentase 85%,. 

Berdasarkan pada kegiatan siklus Pra Siklus tersebut, peneliti melakukan refleksi dari 

hasil kegiatan tersebut. Berdasarkan pada observasi pada siklus l didapatkan temuan 

sebagai berikut: (1) terlihat motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan kegiatan belajar mengajar ceramah banyak yang mendapat nilai rendah, (2) 2 siswa 

(15%) mencapai KKM dalam mempelajari materi yang disampaikan oleh guru, (3) 

beberapa siswa mendapat nilai dibawah KKM, dan (4) kegiatan belajar mengajar sangat 

monoton, dan didominasi oleh guru. 

Selanjutnya untuk membuktikan keefektifan penggunaan pembelajaran berbasis 

aktivitas dalam kegiatan belajar mengajar, selanjutnya strategi pembelajaran ini 

ditindaklanjuti pada kegiatan siklus berikutnya. 

Berdasarkan data pengamatan dan obeservasi peneliti selama kegiatan penelitian 

tindakan, dapat diperoleh data aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar siswa bahwa 

aktivitas siswa dalam kegiatan belajar dengan metode ceramah menunjukkan perolehan 

nilai yang kecil. Hal ini dapat dilihat data yang didapatkan oleh peneliti dan hasil belajar 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar, menunjukkan motivasi belajar siswa rendah. 
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2. Kegiatan Siklus 1 

Setelah kegiatan belajar mengajar dalam serangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan, 

selanjutnya peneliti akan me-maparkan hasil kegiatan pembelajaran siswa Kelas V semester  

I SDN 2 Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tahun pelajaran 

2014/2015, berkaitan dengan upaya peningkatan motivasi belajar siswa dengan strategi 

pembelajaran berbasis aktivitas. Adapun secara rinci akan dipaparkan dari hasil observasi 

dan catatan peneliti tentang aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa Kelas 

V semester  I SDN 2 Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tahun 

pelajaran 2014/2015. 

Tabe1 5. Distribusi Hasil Evaluasi Belajar Siswa Kelas V semester  I SDN 2 Pasir Putih 

Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tahun pelajaran 2014/2015 dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar tahap Siklus 1 

NO NILAI Frekwensi Frekwensi % 

Kategori 

Prestasi 

Belajar 

l. 100 0 0% Sangat Baik 

2 90-99 2 15% Baik 

3 80-89 0 0% Cukup Baik 

4 70-79 8 62% Cukup 

5 60-69 2 15% Kurang 

6 50-59 1 8% Sangat Kurang 

Total: 13 100%   

Dari frekuensi data tersebut diketahui kategori sangat kurang dalam prestasi belajar 

adalah nilai 50-59 dengan frekuensi 1 dan prosentase 8%, kategori nilai kurang adalah nilai 

60-69 dengan frekuensi 2 dan prosentase 15%, sedangkan kategori hasil belajar cukup 

adalah nilai 70-79 dengan frekuensi 8 dan prosentase 62%, nilai cukup baik adalah 80-89 

dengan frekuensi 0 dan prosentase 0%. nilai baik adalah 90-99 dengan frekuensi 2 dengan 

prosentase 15%, dan nilai sangat baik adalah 100 dengan frekuensi 0 dan prosentase 0%. 

Berdasarkan pada kegiatan siklus 1 tersebut, peneliti melakukan refleksi dari hasil 

kegiatan tersebut. Berdasarkan pada observasi pada siklus l didapatkan temuan sebagai 

berikut: (1) terlihat ada peningkatan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar dibandingkan dengan kegiatan belajar mengajar sebelumnya (menggunakan 

strategi tradisional), (2) beberapa siswa cepat dalam mempelajari materi yang disampaikan 

oleh guru, (3) beberapa siswa sudah ada keberanian dalam menyampaikan pen-dapat, dan 

(4) kegiatan diskusi sudah tekesan hidup dan berjalan, tetapi masih didominasi oleh siswa 

yang pandai. 

Selanjutnya untuk membuktikan keefektifan penggunaan pembelajaran berbasis 

aktivitas dalam kegiatan belajar mengajar, selanjutnya strategi pembelajaran ini 

ditindaklanjuti pada kegiatan siklus berikutnya. 
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Berdasarkan data pengamatan dan obeservasi peneliti selama kegiatan penelitian 

tindakan, dapat diperoleh data aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar siswa bahwa 

aktivitas siswa dalam kegiatan belajar dengan pendekatan berbasis aktivitas menunjukkan 

ada peningkatan dibandingkan dengan strategi yang digunakan oleh guru sebelumnya. Hal 

ini dapat dilihat data yang didapatkan oleh peneliti dan hasil belajar siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar, menunjukkan motivasi belajar siswa mulai meningkat. 

3. Kegiatan Siklus 2 

Kegiatan pada siklus 2, pada dasarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh peneliti 

dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan pada siklus 1 ini, yaitu dilaksanakan 

selama dua kali pertemuan masing-masing pertemuan 2 X 35 menit. Adapun hasil dari 

kegiatan belajar mengajar pada kegiatan siklus 2 ini, secara rinci akan dipaparkan sebagai 

berikut di bawah ini; 

Tabe1 6. Distribusi Hasil Evaluasi Belajar Siswa Kelas V semester  I SDN 2 Pasir Putih 

Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tahun pelajaran 2014/2015 dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar tahap siklus 2 

NO NILAI Frekwensi Frekwensi % 
Kategori 

Prestasi Belajar 

l. 100 0 0% Sangat Baik 

2 90-99 4 30% Baik 

3 80-89 8 62% Cukup Baik 

4 70-79 0 0% Cukup 

5 60-69 1 8% Kurang 

6 50-59 0 0% Sangat Kurang 

Total: 13 100%   

Dari frekuensi data tersebut diketahui kategori sangat kurang dalam prestasi belajar 

adalah nilai 50-59 dengan frekuensi 0 dan prosentase 0%, kategori nilai kurang adalah nilai 

60-69 dengan frekuensi 1 dan prosentase 8%, sedangkan kategori hasil belajar cukup 

adalah nilai 80-89 dengan frekuensi 8 dan prosentase 62%, nilai cukup baik adalah 70-79 

dengan frekuensi 0 dan prosentase 0%. nilai baik adalah 90-99 dengan frekuensi 4 dengan 

prosentase 30%, dan nilai sangat baik adalah 100 dengan frekuensi 0 dan prosentase 0%. 

Berdasarkan pada kegiatan siklus 2 tersebut, peneliti melakukan refleksi dari hasil 

kegiatan penelitian sebagai berikut: (1) terlihat ada peningkatan motivasi siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan kegiatan belajar mengajar 

sebelumnya (menggunakan strategi tradisional), (2) beberapa siswa cepat dalam 

mempelajari materi yang disampaikan oleh guru, (3) beberapa siswa sudah ada keberanian 

dalam menyampaikan pendapat, dan (4) kegiatan diskusi sudah tekesan hidup dan berjalan, 

tidak lagi didominasi oleh siswa yang pandai. 

Berdasarkan data pengamatan dan obeservasi peneliti selama kegiatan penelitian 

tindakan, dapat diperoleh data aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar siswa bahwa 
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aktivitas siswa dalam kegiatan belajar dengan pendekatan berbasis aktivitas menunjukkan 

ada peningkatan dibandingkan dengan strategi yang digunakan oleh guru sebelumnya. Hal 

ini dapat dilihat data yang didapatkan oleh peneliti dan hasil belajar siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar, menunjukkan motivasi belajar siswa mulai meningkat. 

Berdasarkan distribusi peningkatan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

tersebut menunjukkan hasil belajar yang meliputi aktivitas, motivasi, dan prestasi belajar 

siswa semakin meningkat dengan strategi pembelajaran berbasis aktivitas. Sebab dengan 

pembelajaran berbasis aktivitas, semua siswa dapat melakukan aktivitas dalam kegiatan 

belajar secara penuh dalam upaya meningkatkan tujuan pembelajaran yang optimal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Implementasi strategi pembelajaran berbasis aktivitas yang digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar siswa Kelas V semester I SDN 2 Pasir Putih Kecamatan Bungatan 

Kabupaten Situbondo tahun pelajaran 2014/2015, ternyata lebih efektif dalam 

meningkatkan dan menumbuhkan aktivitas, motivasi, dan prestasi hasil belajar siswa. 

Beberapa alasan penggunaan strategi pembelajaran berbasis aktivitas dalam kegiatan 

belajar agar didapatkan hasil belajar yang efektif, maka pengajaran dengan pendekatan 

berbasis aktivitas digunakan dalam pengajaran di  SDN 2 Pasir Putih Kecamatan Bungatan 

Kabupaten Situbondo tahun pelajaran 2014/2015 dimaksudkan untuk; 

1. Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa siswa mulai antusias dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar yang disampaikan oleh guru. Pendekatan pembelajaran berbasis aktivitas 

diharapkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang berarti, sebab dalam proses 

belajar dengan pendekatan ini siswa lebih aktif dan selalu melakukan kegiatan belajar 

sesuai dengan kemampuan. Sehingga hal tersebut lebih membuat siswa menjadi termotivasi 

dalam belajar. Selama ini pendekatan yang digunakan dalam belajar hanya konvensional 

saja. 

2. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dalam penelitian tindakan ini, yang dimaksudkan dengan hasil belajar yang dicapai dalam 

bentuk angka atau nilai pada mata pelajaran PKn Standar Kompetensi Peraturan Perundang-

Undangan Tingkat Pusat Dan Daerah. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, maka semakin 

baik prestasi belajar yang didapatkan. 

Adapun perbandingan Frekwensi hasil belajar dalam persentase pada pra siklus, siklus 1 

dan 2 tampak pada diagram berikut; 
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Gambar 1. perbandingan Frekwensi hasil belajar dalam persentase 

3. Inovasi dalam Model Pengajaran 

Melakukan inovasi dalam menggunakan strategi belajar merupakan syarat mutlak 

yang harus dilakukan oleh guru. Strategi pembelajaran berbasis aktivitas adalah 

sebagian dari strategi yang ditawarkan dalam proses belajar mengajar, (a) 

Meningkatkan Kreativitas Siswa dalam Memecahkan Masalah. Banyak ahli yang 

mendiskusikan kreativitas sebagai berpikir kreatif atau pemecahan masalah, (b) 

berpikir kreatif sebagai proses penyadaran (sensing) adanya gap, gangguan atau 

unsur-unsur yang keliru (perkeliruan), pembentukan gagasan-gagasan atau 

hipotesis, pengujian hipotesis tersebut, pengkomunikasian hasil-hasil, mungkin juga 

pengujian kembali atau perbaikan hipotesis, dan (c) kreativitas merupakan bentuk 

pemecahan masalah yang melibatkan intuitive leaps, atau suatu kombinasi gagasan-

gagasan yang bersumber dari berbagai bidang pengetahuan yang terpisah secara 

luas. 
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