
Peningkatan Hasil Belajar Ppkn Melalui Penggunaan Multi Metode Pembelajaran Di Kelas Vi Sdn Ceguk II Kecamatan Tlanakan 
(Mohammad Harijanto) 

 

 

 

 

 73 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR PPKN MELALUI PENGGUNAAN 

MULTI METODE PEMBELAJARAN DI KELAS VI SDN CEGUK II 

KECAMATAN TLANAKAN 

Oleh Mohammad Harijanto
*)

 

 

Abstrak: Bagaimana langkah-langkah penggunaan multi metode pembelajaran dalam meningkatkan 

hasil belajar PPKN di SDN Ceguk II Kecamatan Tlanakan. Tujuan yang ingin dicapai adalah 

mendeskripsikan hasil belajar berupa nilai PPKN dan penggunaan multi metode pembelajaran dalam 

mempertinggi tingkat penguasaan siswa dalam mata pelajaran PPKN di Sekolah Dasar Negeri Ceguk 

II Kecamatan Tlanakan. Populasi penelitian sebanyak 12 siswa. Hasil yang dicapai adalah sebagai 

berikut: (1) Tidak semua aspek yang dinilai pada saat menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

dan metode diskusi pada siklus I muncul, (2) Semua aspek yang dinilai pada saat menggunakan 
metode ceramah, tanya jawab, dan metode diskusi pada siklus II muncul, (3) Rata-rata hasil belajar 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan siklus satu = 6,50, (4) Rata-rata hasil belajar Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan siklus dua = 7,00, (5) Ada 10 siswa diantara 12 siswa pada siklus satu 

berhasil dalam belajarnya, (6) Ada 11 siswa diantara 12 siswa pada siklus dua berhasil dalam 

belajarnya, (7) Pada siklus satu sebanyak 2 siswa dari 12 siswa memperoleh nilai rendah, dan (8) Pada 

siklus dua sebanyak 1 siswa dari 12 siswa memperoleh nilai rendah. 

 

Kata Kunci: Peningkatan hasil belajar, multi metode, pembelajaran. 

 

                                                        
*) Penulis adalah staf edukatif di FKIP Universitas Terbuka dpk di UPBJJ-UT Surabaya 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Mencerdaskan kehidupan bangsa 

merupakan visi dan misi bagi bangsa 

Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003, Bab I pasal 1 ayat (1) 

dinyatakan 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 (UURI Nomor 

20 tahun 2003, 2003:72). 

Kurikulum menurut Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003, Bab I pasal 1 ayat (19) 

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 (UURI 

Nomor 20, 2003:75). 

Selanjutnya di dalam pasal 37 ayat 

(1) dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah wajib memuat: 

1. Pendidikan Agama 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

3. Bahasa 

4. Ilmu Pengetahuan Alam 

5. PPKN 

6. Seni dan budaya 

7. Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

8. Keterampilan/kejuruan, dan 

9. Muatan Lokal (UURI Nomor 20, 

2003:94) 

Adanya perubahan kurikulum 

mengaki-batkan adanya perubahan terhadap  

model-model pembelajaran, sistem assesmen 

dan evaluasi. Kurikulum adalah pengalaman 

belajar. Pengalaman belajar banyak kaitannya 

dengan melakukan berbagai kegiatan (Suciati, 

2002:1.3). Sekolah dipandang sebagai 

miniatur masyarakat karena di dalam 
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lingkungan sekolah pebelajar/siswa 

mempelajari segi-segi kehidupan sosial. 

Menurut Degeng (2000:11) Pembelajaran 

adalah upaya membelajarkan pebelajar. Taba 

(dalam Suciati, 2002:1.3) menyatakan bahwa 

suatu kurikulum biasanya terdiri atas tujuan, 

isi, pola pembelajaran, dan evaluasi. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

dapat diartikan sebagai suatu konsep 

kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan melakukan 

(kompetensi) tugas-tugas dengan standar 

performance tertentu, sehingga hasilnya dapat 

dirasakan oleh pebelajar, berupa penguasaan 

terhadap seperangkat kompetensi tertentu 

(Mulyasa, 2003:4). 

Kurikulum Berbasis Kompetensi 

merupa-kan pernyataan apa yang diharapkan 

dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan 

pebelajar/siswa dalam setiap tingkatan kelas 

dan sekolah, dan sekaligus menggambarkan 

kemajuan pebelajar yang dicapai secara 

bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi 

kompeten. Kompetensi yang harus dikuasai 

pebelajar mengacu pada pengalaman 

langsung. Pebelajar perlu mengetahui tujuan 

belajar, dan tingkat-tingkat penguasaan yang 

akan digunakan sebagai kriteria pencapaian 

tujuan secara eksplisit, dikembangkan 

berdasarkan tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan, dan memiliki konstribusi terhadap 

kompetensi-kompetensi yang sedang 

dipelajari. 

Kompetensi merupakan 

pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak. Dengan kata lain, kompetensi 

merupakan apa yang harus diketahui dan 

dapat dilakukan pebelajar secara terus 

menerus, dan menetap sebagai perwujudan 

dari hasil belajar pebelajar. 

Kurikulum berbasis kompetensi 

memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut ini: 

Pertama, menekankan pada ketercapaian 

kompetensi pebelajar baik secara individual 

maupun klasikal. Kedua, berorientasi pada 

hasil belajar (learning outcomes) dan 

keberagaman. Ketiga, penyam-paian dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan dan 

metode yang bervariasi. Keempat, sumber 

belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber 

belajar lainnya yang memenuhi unsur 

edukatif. Kelima, penilaian menekankan pada 

proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian suatu 

kompetensi.  

Dari hal di atas jelas bahwa salah 

satu ciri dari kurikulum berbasis kompetensi 

adalah berorientasi pada hasil belajar 

(learning outcomes), dan penyampaian dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan dan 

metode yang bervariasi. Tes dan pengukuran 

hasil belajar memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan kurikulum. Menurut Asmawi 

Zainul (2003:131) bahwa dalam kurikulum 

terdapat adanya tujuan, baik tujuan materi 

pelajaran maupun tujuan pembelajaran. Untuk 

mengetahui tercapai tidaknya tujuan dari 

kurikulum diperlukan adanya penguku-ran 

hasil belajar dengan menggunakan tessebagai 

alat ukurnya. 

Selanjutnya juga dinyatakan ada 

hubu-ngan organik antara tiga komponen 

pendidikan yaitu kurikulum, proses 

pembelajaran dan tes dan pengukuran hasil 

belajar, tetapi tidak kurang pula artinya bila 

terjadi hubungan organik yang saling 

merugikan (Asmawi Zainul, 2003:131). 

Paradigma pengembangan kurikulum 

yang telah dipahami masyarakat 

mengutamakan input dan proses. Jika dikaji 

secara seksama, kurikulum yang berlaku 

mengandung elemen-elemen masukan, 

proses, dan hasil. Namun demikian dalam 

implementasinya, hasil (output) seakan-akan 

dipandang sebagai dampak dari masukan dan 

proses, bukan sesuatu tagihan yang harus 

dipertanggung jawabkan kepada 

“stakeholder”. 

Pengembangan kurikulum berbasis 

kompetensi bertitik tolak dari kompetensi 

yang seharusnya dimiliki pebelajar setelah 

menye-lesaikan pendidikan, yakni 

pengetahuan, ke-trampilan, dan nilai serta 

pola berpikir dan bertindak sebagai refleksi 

dari pemahaman dan penghayatan dari apa 
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yang telah dipelajari pebelajar. 

Pengembangan kurikulum berbasis 

kompetensi pebelajar sebagai acuan untuk 

menentukan materi pelajaran digunakan 

sebagai bahan untuk mencapai kompetensi 

yang telah ditentukan. 

Dengan adanya tes dalam proses dan 

tes akhir diharapkan dapat membantu guru 

dalam membuat berbagai keputusan 

pembelajaran yang berpengaruh langsung 

terhadap hasil belajar siswa. Menurut Asmawi 

Zainul, A (2003:225) tes dan pengukuran 

dapat membantu pembelajaran siswa, yaitu: 

(1) Dapat membantu motivasi siswa, (2) 

Dapat meningkatkan kembali dan mentransfer 

pembelajaran, (3) Dapat membantu siswa 

dalam menilai dirinya, dan (4) Dapat 

membantu di dalam mengevaluasi efektifitas 

pengajaran. 

Kenyataan untuk sementara ini 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan 

hasil belajar terlihat seperti hal berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan 

seringkali menggunakan metode ceramah 

sebagai satu-satunya metode 

pembelajaran mulai dari kegiatan awal 

sampai kegiatan akhir pembelajaran. 

2. Pada saat mengerjakan lembar kerja 

sebagai realisasi dari penilaian dalam 

proses terlihat bahwa tidak semua 

pebelajar dapat menguasai pelajaran 

dengan baik, ada yang hanya mencapai 

30% dan ada pula yang dapat mencapai 

70% ke atas. 

3. Pada saat tes akhir, tidak semua pebelajar 

dapat menguasai pelajaran dengan baik, 

ada yang hanya mencapai 40% dan ada 

pula yang dapat mencapai 60% ke atas. 

Agar terlihat adanya peningkatan 

dalam penguasaan materi pelajaran terhadap 

diri pebelajar, peneliti merasa tertarik untuk 

membahas dan meneliti melalui judul 

Peningkatan Hasil Belajar PPKN melalui 

Penggunaan Multi Metode Pembelajaran di 

SDN Ceguk II Kecamatan Tlanakan, dengan 

beberapa alasan: 

1. Guru mempunyai otonomi untuk menilai 

sendiri kinerjanya 

2. Guru adalah orang yang paling akrab dan 

paling mengetahui kelasnya 

3. Interaksi guru-siswa berlangsung secara 

unik 

4. Keterlibatan guru dalam berbagai 

kegiatan inovatif yang bersifat 

pengembangan, mempersyaratkan guru 

untuk mampu melakukan penelitian 

tindakan kelas di kelasnya. 

 

B. Perumusan dan Pemecahan Masalah 
1. Perumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

biasanya dilakukan melalui tahapan seperti 

berikut: 

a. Kegiatan awal. Pada kegiatan awal, 

pembelajar memulainya dengan 

membuka pelajaran dengan membaca 

basmalah secara bersama-sama, 

mengecek kehadiran siswa, menyiapkan 

alat pelajaran dan alat peraga, 

memberikan apesrsepsi melalui proses 

tanya jawab tentang materi pelajaran 

sebelumnya, menginformasikan tujuan 

yang ingin dicapai, dan langkah-langkah 

kegiatan belajar yang akan dilakukan 

siswa. 

b. Kegiatan Inti. Pada saat kegiatan inti 

yang pertama, dimulai dengan ceramah 

yakni memberikan penjelasan tentang 

materi yang sedang dibahas, tanya jawab 

antara guru dengan siswa, siswa dengan 

guru, dan siswa dengan siswa. Dan 

dilanjutkan dengan menggunakan metode 

diskusi, di mana siswa diminta untuk 

mengerjakan Lembar kerja sesuai dengan 

jatah waktu yang telah ditentukan. 

c. Kegiatan Akhir. Pada kegiatan akhir 

pertama, memberikan penguatan 

terhadap tugas-tugas belajar yang 

dikerjakan siswa. Kegiatan akhir kedua, 

siswa mengerjakan tes akhir. Kegiatan 

akhir ketiga, guru memberikan penguatan 

terhadap hasil tes akhir, Kegiatan akhir 



JURNAL KEPENDIDIKAN INTERAKSI    Tahun 4 Nomor 4 April 2009: 73--97 

 76 

keempat, guru memberikan tugas 

pekerjaan rumah, mengakhiri  

pembelajaran dengan bacaan hamdalah, 

dan menutup pelajaran dengan salam. 

d. Konsenstarsi siswa pada saat menerima 

penjelasan terlihat 60% siswa memper-

hatikan penjelasan dengan baik, sekitar 

13% siswa nampak gelisah, yang lainnya 

sekitar 27% nampak biasa-biasa saja. 

e. Pada saat bertanya jawab, sekitar 60% 

siswa dapat memberikan jawaban dengan 

benar, dan 40% tidak dapat menjawab 

dengan benar. 

f. Sekitar 60% siswa mampu menyelesai-

kan tugas dengan baik, dan 40% lemah. 

g. Pada kegiatan akhir, sekitar 50% siswa 

dapat memberikan jawaban dengan 

benar, dan 50% tidak dapat menjawab 

dengan benar. 

Hal unik yang muncul pada saat 

pembelajaran berlangsung terlihat dari hal-hal 

berikut: 

a. Datangnya orang tua murid secara tiba-

tiba dengan arogan menyatakan bahwa 

anak saya pandai, mengapa sekarang 

nilainya lemah, padahal anak saya sudah 

dapat membaca kalender dengan baik. 

b. Adanya berita duka yang diumumkan 

melalui pengeras suara di sekitar sekolah 

pada saat siswa mengerjakan tugas. 

c. Pada saat guru memberikan penjelasan, 

ada penjual bakso (pentol) teriak-teriak 

mena-warkan jualannya, sehingga hal 

tersebut, mengganggu konsentrasi siswa. 

Dari harapan dan kenyataan 

sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka 

timbullah permasalahan disekitar pertanyaan 

sebagai berikut: Bagaimana langkah-langkah 

penggunaan multi metode pembelajaran 

dalam meningkatkan hasil belajar PPKN di 

SDN Ceguk II Kecamatan Tlanakan ? 

2. Cara Pemecahan Masalah. 

Cara yang dapat digunakan untuk 

mecahkan masalah adalah sebagai berikut: 

a. Membuat rencana RPP siklus 1 dan 

siklus 2 

b. Pada saat menggunakan multi metode 

pembelajaran (ceramah) dilengkapi 

dengan alat peraga. 

c. Menginventarisasi jawaban siswa pada 

saat menggunakan metode tanya jawab di 

papan tulis. 

d. Menggunakan lembar kerja secara tertulis 

pada saat siswa berdiskusi 

e. Menggunakan lembar tes secara tertulis 

dalam pelaksanaan tes akhir. 

f. Menggunakan instrumen pada saat 

menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab, dan diskusi. 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian tindakan kelas ini ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan hasil belajar PPKN 

siswa Kelas VI SDN Ceguk II Kecamatan 

Tlanakan. 

2. Mendeskripsikan penggunaan multi 

metode pembelajaran dalam 

mempertinggi tingkat penguasaan siswa 

dalam mata pelajaran PPKN di SDN 

Ceguk II Kecamatan Tlanakan. 

3. Menemukan kelemahan atau 

permasalahan dalam pembelajaran yang 

dilakukan melalui refleksi. 

4. Menemukan alternatif solusi untuk 

memper-baiki kelemahan dan atau 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan berdasarkan penelitian tindakan 

kelas. 

5. Mempertanggung jawabkan keputusan 

atau tindak perbaikan pembelajaran yang 

dilakukan secara ilmiah, yang dapat 

disampaikan secara lisan atau tulisan. 

 

D. Manfaat 
Konstribusi atau manfaat bagi banyak 

pihak dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi guru dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Untuk memperbaiki pembelajaran 

yang dikelolanya karena sasaran akhir 

PTK adalah perbaikan pembelajaran 

dari satu siklus ke siklus berikutnya.  
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b. Guru dapat berkembang secara profe-

sional karena dapat menunjukkan ke-

mampuan menilai dan memperbaiki 

pembelajaran dari satu siklus ke siklus 

berikutnya 

c. Membuat guru lebih percaya diri 

untuk mengadakan refleksi terkait 

dengan pelaksanaan pembelajaran atau 

perbaikan pembelajaran dari satu 

siklus ke siklus berikutnya 

d. Guru mendapat kesempatan untuk 

berperan aktif mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan sendiri 

2. Manfaat bagi pembelajaran atau siswa 

sebagai peserta didik dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya dalam mata pelajaran 

PPKN 

b. Sikap kritis menjadi model bagi siswa 

untuk menyingkapi kinerjanya yakni 

secara individual dapat menjadi 

peneliti bagi hasil belajarnya 

3. Manfaat bagi institusi atau sekolah dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mempunyai kesempatan untuk 

berkem-bang pesat atas persetujuan 

Kepala Sekolah dan atau atasan yang 

berwenang. 

b. Pengelolaan kegiatan sekolah secara 

keseluruhan khususnya dalam 

pelaksa-naan perbaikan pembelajaran. 

c. Dapat disebarkan ke sekolah lain. 

d. Sumbangan positif terhadap kemajuan 

sekolah karena guru perlu 

merencanakan perbaikan 

pembelajaran.  

e. Perbaikan proses dan hasil belajar, 

dan kondusifnya iklim pendidikan di 

sekolah. 

f. Dapat dijadikan bahan pustaka atau 

kajian pustaka bagi peningkatan mutu 

lulusan atau mutu pembelajaran dalam 

setiap tingkatan kelas di SDN Ceguk 

II Kecamatan Tlanakan 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian tentang Hasil Belajar 

1. Pengertian 
Setiap individu dalam menghadapi 

permasalahan mempunyai penafsiran yang 

berbeda-beda dalam memberikan arti 

terhadap belajar dan hasil belajar. Para 

penganut aliran tradisional berpendapat 

bahwa belajar merupakan aktivitas menambah 

dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. 

Sedangkan penganut teori belajar modern 

berpendapat bahwa belajar adalah suatu 

proses yang menimbulkan kelakuan baru atau 

mengubah kelakuan lama sehingga seseorang 

lebih mampu menghadapi situasi dalam 

kehidupannya (Sudirman, Dkk. 1992:98). 

Nasution (1992:99) berpendapat bahwa 

belajar adalah perubahan yang relatif menetap 

dalam tingkah laku yang terjadisebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalaman. Lain 

halnya dengan pendapat Muhammad Ali 

(1992:38) proses interaksi yang terjadi dalam 

pembelajaran tergantung pada pendekatan 

yang digunakan. Pendekatan imposisi 

mempunyai ciri, guru menyampaikan bahan 

pelajaran dengan melalui penuturan, atau 

dengan dilontarkan (ekspositoris) isi pelajaran 

kepada siswa. 

Profesionalisasi dalam bidang 

pendidikan adalah peningkatan segala daya 

dan usaha dalam rangka pencapaian secara 

optimal layanan yang akan diberikan kepada 

peserta didik. 

Asumsi yang mendasari perlunya 

profesionalisasi dalam bidang pendidikan 

menurut Abin Syamsudin dan Budiman 

Nandang. (2005:2.14) adalah sebagai berikut: 

1. Subjek pendidikan adalah manusia yang 

memiliki kemauan, emosi, dan perasaan, 

dan dapat dikembangkan sesuai dengan 

potensinya, sementara itu pendidikan 

dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan 

yang menghargai martabat manusia. 

2. Pendidikan dilakukan secara intensional, 

yakni secara sadar bertujuan, maka 

pendi-dikan menjadi normatif yang diikat 
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oleh norma-norma yang baik secara 

universal, nasional, maupun lokal yang 

merupakan acuan para pendidik, peserta 

didik dan pengelola pendidikan. 

3. Teori-teori pendidikan merupakan 

jawaban kerangka hipotesis dalam 

menjawab permasalahan pendidikan. 

4. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok 

tentang manusiayakni manusia mempu-

nyai potensi yang baik untukberkembang. 

Oleh itu pendidikan itu adalah usaha 

untuk mengembangkan potensi unggul 

tersebut 

5. Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya 

yakni situasi di mana terjadi dialog antara 

peserta didik dengan pendidik yang 

memungkinkan peserta didik tumbuh ke 

arah yang di-kehendaki oleh pendidik 

agar selaras dengan nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi masyarakat. 

6. Sering terjadinya dilema antara tujuan 

utama pendidikan yaitu menjadikan 

manusia sebagai manusia yang baik 

(dimensi instrinsik) dengan misi 

instrumental yakni yang merupakan alat 

untuk perubahan atau mencapai sesuatu. 

Jika memperhatikan hal di atas, 

maka untuk kepentingan profesi guru menurut 

Abin Syamsudin dan Budiman Nandang. 

(2005:2.15) memerlukan syarat profesi seperti 

berikut ini: 

a. Kompetensi profesional, artinya memiliki 

pengetahuan yang luas serta dalam 

subject matter (bidang studi) yang akan 

diajarkan serta penguasaan metodologis 

dalam arti memiliki memiliki 

pengetahuan konsep teoritik, mampu 

memilih metode yang tepat serta mampu 

menggunakan berbagai metode dalam 

proses belajar mengajar. Gurupun harus 

memiliki pengetahuan luas tentang 

landasan kependidikan dan pemahaman 

terhadap subjek didik. 

b. Kompetensi personal, artinya memiliki 

sikap kepribadian yang mantap, sehingga 

mampu menjadi sumber identifikasi bagi 

subjek. Dengan kata lain, guru harus 

memiliki kepribadian yang patut 

diteladani, sehingga mampu 

melaksanakan kepemimpinan yang baik. 

c. Kompetensi sosial, artinya menunjukkan 

kemampuan berkomunikasi sosial, baik 

dengan murid-muridnya maupun dengan 

sesama guru, dengan kepala sekolah 

bahkan dengan masyarakat luas. 

d. Kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya yang 

berarti mengutamakan nilai-nilai 

kemanusiaan daripada nilai benda 

material. Hak profesional menyangkut 

hal-hal berikut: (1) Mendapat pengakuan 

dan perlakuan terhadap batas wewenang 

keguruan yang menjadi tanggung 

jawabnya, (2) Memiliki kebebasan untuk 

mengambil langkah-langkah interaksi 

edukatif dalam batas tanggung jawabnya 

dan ikut serta dalam pengembangan 

proses pendidikan setempat, (3) 

Menikmati kepemimpinan teknis dan 

dukungan pengelolaan yang efektif dan 

efisien dalam rangka menjalankan tugas 

sehari-hari, (4) Menerima perlindungan 

dan penghargaan yang wajar terhadap 

usaha-usaha dan prestasi yang inovatif 

dalam bidang pengabdiannya, (5) 

Menghayati kebebasan mengembang-kan 

kompetensi profesionalnya secara 

individual maupun secara institusional 

Dari pengertian-pengertian di atas 

maka ada tiga unsur sebagai pengidentifikasi 

belajar, yaitu: (1) Terjadinya perubahan 

tingkah laku yang berifat potensial maupun 

aktual, (2) munculnya kemampuan baru yang 

bersifat retensi (tahan lama), dan (3) Adanya 

hasil yang dicapai oleh seseorang dari 

aktivitas atau proses belajarnya yang dalam 

hal ini dinamakan hasil belajar. Hasil yang 

dicapai seseorang dari aktivitas atau proses 

belajar disebut hasil belajar (Porwadarminta, 

1984:768), atau hasil tertinggi yang yang 

dapat dicapai siswa dalam kegiatan pada saat 

tertentu (Sumartono, 1974:12). 

Menurut Mulyani Sumantri 

(1998/1999) hasil belajar merupakan 

kemampuan siswa dalam memenuhi suatu 

tahapan pencapaian pengalaman belajar 



Peningkatan Hasil Belajar Ppkn Melalui Penggunaan Multi Metode Pembelajaran Di Kelas Vi Sdn Ceguk II Kecamatan Tlanakan 
(Mohammad Harijanto) 

 

 

 

 

 79 

dalam satu kompetensi dasar. Menurut Nana 

Sudjana (2005:22) hasil balajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

ia menerima pengalaman belajar. 

Hasil belajar menurut Djadja Badjuri 

(dalam Udin S. Winataputra, 2005:2.5) 

berupa perubahan perilaku atau tingkah laku. 

Pesertadidik yang belajar akan berubah atau 

bertambah perilakunya, baik yang berupa 

pengetahuan, keterampilan motorik, atau 

penguasaan nilai-nilai (sikap). 

Perubahan perilaku sebagai hasil 

belajar adalah perubahan yangdihasilkan dari 

pengalaman (interaksi dengan lingkungan), di 

mana proses mental dan emosional terjadi. 

Bentuk-bentuk hasil belajar siswa 

Sekolah Dasar dapat berupa kebiasaan, kete-

rampilan, himpunan tanggapan, hafalan, 

kemam-puan menganalisis, dan sikap serta 

rujukan nilai. 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil 

Belajar 

Menurut Udin S. Winataputra, 

2005:2.5 proses dan hasil belajar siswa 

bergantung pada kompetensi guru dan 

keterampilan mengajarnya. Selanjutnya, Udin 

S. Winataputra, 2005:2.5 menyatakan bahwa 

keefektifan pembelajaran dipengaruhi oleh 

karakteristik guru dan siswa, bahan pelajaran 

dan aspek lain yang berkenaan dengan situasi 

pembelajaran 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar antara lain: (a) 

Kompetensi Dasar, (b) Penguasaan kompe-

tensi oleh guru, (c) Kete-rampilan guru dalam 

mengajar, (d) Karakteristik guru dan siswa, 

(e) Bahan pelajaran, (e) Situasi dan kondisi 

pembelajaran 

Tingkah laku sebagai hasil dari 

proses belajar dipengaruhi oleh faktor internal 

yaitu faktor dalam diri peserta didik, dan 

faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari 

luar diri peserta didik. Menurut Nana Sudjana 

(1989:8) hasil interaksi berupa perubahan 

tingkah laku dapat bermakna sesuai dengan 

hakikat belajar sebagai suatu proses. 

Banyak faktor yang terdapat dalam 

faktor internal. Yang tergolong pada faktor 

internal dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) 

Faktor jasmaniah (fisiologis), (2) Faktor 

psikologis, (c) Faktor kematangan fisik 

maupun psikis (Rachman Natawidjaja, 

983:16) 

Pada faktor jasmaniah terdapat faktor 

yang bersifat bawaan dan yang diperoleh. 

Yang termasuk pada faktor jasmaniah ini 

adalah penglihatan, pendengaran, dan struktur 

tubuh, dan sebagainya yang relevan dengan 

hal tersebut. 

Faktor psikologis terdiri atas faktor 

intelektif, dan faktor non intelektif. Pada 

faktor intelektif meliputi faktor potensial 

yakni kecerdasan dan bakat, faktor kecakapan 

nyata yakni hasil belajar yang telah dimiliki. 

Sedangkan faktor non intelektif adalah unsur-

unsur kepribadian tertentu, seperti halnya 

sikap, kebiasaan belajar, minat belajar, 

kebutuhan belajar, motivasi belajar, emosi 

dan penyesuaian diri. 

Demikian pula pada faktor eksternal. 

Yang tergolong pada faktor eksternal (faktor 

di luar diri) individu/peserta didik adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor sosial meliputi faktor-faktor 

berikut: (1) Lingkungan keluarga, (2) 

Lingkungan sekolah, (3) Lingkungan 

masyarakat, (4) Lingkungan kelompok 

b. Faktor budaya seperti halnya adat istiadat, 

ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. 

c. Faktor lingkungan fisik seperti halnya 

fasilitas belajar, dan termasuk pula iklim 

beljar. 

d. Faktor lingkungan spiritual atau 

keagamaan (Rachman Natawidjaja 

1984:17). 

Pada faktor lingkungan keluarga 

menyangkut masalah situasi dalam keluarga 

itu sendiri, adakalanya situasi dalam keluarga 

itu menunjang terhadap proses belajar anak, 
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dan adakalanya, situasi dalam keluarga ada 

yang kurang menunjang proses belajar anak, 

seperti halnya kekacauan rumah tangga 

(broken home), kurangnya perhatian dalam 

belajarnya dan kurangnya fasilitas belajar. 

Adakalanya juga karena tidak dapat 

memanfaatkan waktu belajar, sehingga proses 

belajar anak cenderung tidak terencana, dan 

bahkan kurang terarah sehingga pada 

akhirnya hal yang demikian itu akan 

mempengaruhi hasil belajarnya. 

Faktor lingkungan sekolah, 

adakalanya faktor lingkungan sekolah itu 

menunjang, dan adakalanya faktor lingkungan 

sekolah itu kurang menunjang proses 

pembelajaran seperti halnya cara guru 

menyajikan materi atau sedang membahas 

materi tertentu dengan menggunakan model-

model tertentu saja, sikap guru yang kurang 

bersikap interaktif, kurikulum atau materi 

modul yang sedang dipelajari atau sedang 

dibahas, dan perlengkapan belajar yang 

kurang memadai. 

Perlengkapan belajar yang kurang 

memadai dalam hal ini bukan disebabkan 

karena bahan pelajarannya kurang, tetapi 

yang sering terjadi adalah karena 

terlambatnya bahan pembelajaran di tempat 

peserta didik belajar tidak ada sama sekali 

karena juahnya transportasi. 

Disamping itu juga cara dan alat 

evaluasi yang digunakan pada setiap kegiatan 

akhir pembelajaran, alat evaluasi yang 

menunjang terhadap perolehan belajar peserta 

didik cenderung memiliki validitas, memiliki 

reliabilitas, memiliki kemudahan, dan 

memiliki norma tertentu. 

Selain hal di atas, adalah alat 

evaluasi yang benar-benar menunjang 

terhadap terca-painya tujuan pembelajaran 

atau tujuan instruk-sional sebagaimana 

terdapat dalam setiap bahan ajar, misalnya 

berupa tugas belajar. 

Demikian pula mengenai ruang 

belajar di dalam kelas pembelajaran, sistem 

administrasi, waktu belajar, keadaan kursi dan 

meja, serta situasi sosial di dalam kelas 

pembelajaran, ada yang terlihat baik, dan ada 

pula yang kurang baik. 

Pada faktor lingkungan sosial masya-

rakat ada yang memadai, dan adakalanya juga 

kurang memadai seperti halnya pengaruh 

negatif dari pengulangan, situasi masyarakat 

yang kacau, adanya gangguan kebudayaan 

seperti film, dan buku bacaan. 

Dalam pergaulan kadangkala terjadi 

pergaualan atas dasar kesenangan berkawan, 

biasanya proses dan hasil belajarnya 

homogen, dan adakalanya juga pergaulan itu 

didasari atas kesamaan minat, terutama yang 

berkaitan dengan minat belajar, dan biasanya 

hasil belajar peserta didik cenderung 

heterogen. Jika pergaulan belajar itu didasari 

oleh motivasi dan minat belajar maka ada 

kecenderungan bagi peserta didik tersebut 

memperoleh hasil belajar yang optimal, 

karena hal ini diwarnai oleh semangat belajar 

yang cukup tinggi, dan motivasi belajar 

peserta didik cukup tinggi. 

Demikian pula tentang situasi 

masyarakat, situasi masyarakat yang kurang 

menunjang karena disebabkan oleh beberapa 

hal, seperti halnya: (a) Gangguan keamanan, 

(b) Seringnya terjadi pencurian, (c) Adanya 

judi di tempat-tempat tertentu di lingkungan 

masyarakat, dan (d) Adanya gangguan 

kebudayaan. 

 

B. Kajian tentang Multi Metode 

Pembelajaran 

1. Pengertian 
Metode mengajar merupakan salah 

satu komponen yang harus ada dalam 

kegiatan pembelajaran. Udin S Winataputra 

(2005:4.3) berpendapat bahwa pada dasarnya 

metode mengajar merupakan cara atau teknik 

yang digunakan guru dalam melakukan 

interaksi dengan siswa pada saat proses 

pembelajaran ber-langsung. Menurut Sri 

Anitah Wiryawan, dkk. (2001:3.47) metode 

adalah cara yang di dalam fungsinya 

merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. 

Dengan metode guru dapat 

berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. 

Kegiatan interaksi edukatif merupakan 
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kegiatan komunikasi dua arah antara guru 

dengan siswa yang diikat oleh tujuan. Karena 

itu menurut Sri Anitah Wiryawan, dkk. 

(2001:3.47), kegiatan interaksi edukatif 

dikatakan efektif apabila tujuan yang 

mengikat kegiatan itu (tujuan pembelajaran) 

tercapai atau dapat dikuasai siswa. 

Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, guru perlu melakukan 

penghampiran terhadap bentuk kegiatan 

interaksi, yaitu: (1) menyampaikan informasi, 

(2) penciptaan dialog, (3) bertanya jawab, (4) 

berdiskusi, dan sebagainya. 

Ada beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam penggunaan metode 

mengajar, prinsip tersebut menurut Udin S 

Winataputra (2005:4.3) berkaitan dengan 

faktor perkembangan kemampuan siswa, 

yaitu: Prinsip dan Fungsi Metode Mengajar 

dalam pembelajaran dari segi perkembangan 

kemampuan siswa adalah: (1) Dapat 

membangkitkan rasa ingin tahu (Curiosity), 

(2) Dapat memberikan peluang untuk 

berekspresi yang kreatif, (3) Harus 

memungkinkan belajar melalui pemecahan 

masalah, (4) Memungkinkan siswa untuk 

selalu ingin menguji kebenaran sesuatu (sikap 

skeptis), (4) Memungkinkan siswa untuk 

melakukan penemuan (berinquiri), (5) Me-

mungkinkan belajar secara mandiri (inde-

pendent study), dan (6) Memungkinkan siswa 

untuk lebih termotivasi dalam belajarnya. 

Prinsip dan fungsi metode mengajar 

dalam pembelajaran dari segi proses menurut 

Udin S Winataputra (2005:4.4), adalah: (1) 

Se-bagai alat atau cara untuk mencapai 

tujuan, (2) Sebagai gambaran aktivitas yang 

harus ditempuh dalam pembelajaran, (3) 

Sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan alat penilaian, (4) Sebagai bahan 

pertimba-ngan untuk menen-tukan bimbingan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Disadari atau tidak disadari, 

sebenarnya guru sudah melakukan penelitian 

tindakan kelas di kelasnya masing-masing. 

Melalui refleksi diri, guru sadar bahwa 

banyak siswa yang gagal dalam menjawab 

pertanyaan, sehingga guru melakukan refleksi 

dan mengkaji penyebabnya. Guru dapat 

mencoba untuk menghilangkan penyebab 

tersebut dalam pembelajaran berikutnya.. 

Dari hal di atas jelaslah bahwa 

metode mengajar sangat menentukan 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembe-

lajaran. Karena itu guru dalam melaksanakan 

pembelajaran harus menganalisis dan 

fleksibel dalam menentukan metode yang 

akan digunakan. 

Menurut Udin S. Winataputra 

(2005:4.13) metode mengajar yang 

dipergunakan adalah: (1) Metode Ceramah 

(lecture), (2) Metode Tanya jawab, (3) 

Metode Simulasi, (4) Metode Tanya jawab, 

(5) Metode Eksperimen 

Sedangkan metode mengajar yang 

sampai saat ini masih banyak dipergunakan 

dalam proses belajar mengajar menurut Nana 

Sudjana (2004:89) adalah sebagai berikut: (1) 

Metode Ceramah, (2) Metode Tanya Jawab, 

(3) Metode Diskusi, (4) Metode Tugas Belajar 

dan Resitasi, (5) Metode Kerja Kelompok, (6) 

Metode Tanya jawab dan Eksperimen, (7) 

Metode Sosiodrama, (8) Metode Problem 

Solving, (9) Metode Latihan, (10) Metode 

Karya Wisata, (11) Metode Resource Person 

(Manusia Sumber), (12) Metode Simulasi 

Dalam penelitian ini difokuskan pada 

penggunaan multi metode mengajar dengan 

menvariasikan metode ceramah (lecture) 

untuk menyampaikan informasi, metode tanya 

jawab, dan metode diskusi untuk mencari 

alternatif yang disepakati dalam memecahkan 

suatu masalah. 

1. Metode Ceramah 

Dalam pembelajaran, guru dapat 

menyampaikan informasi di bagian awal 

kegiatan inti, pada saat kegiatan inti, dan 

dapat juga diberikan pada bagian akhir 

kegiatan inti pembelajaran. Penyampaian 

informasi tentang bahan pembelajaran dapat 

dilakukan guru dengan menggunakan 

ceramah. Ceramah adalah penuturan bahan 
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pelajaran secara lisan (Nana Sudjana, 

1989:77). Menurut Sri Anitah Wiryawan, 

dkk. (2001:3.47), metode ceramah adalah 

sebuah bentuk interaksi melalui penerangan, 

penuturan secara lisan oleh seseorang (guru) 

terhadap sekelompok pendengar (siswa). 

Metode ceramah merupakan suatu cara 

penyajian bahan atau penyampaian bahan 

pelajaran secara lisan dari guru. Pengalaman 

belajar (learning experience) yang dapat 

diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Berlatih 

mendengarkan menyimak, (2) Mengkaji apa 

yang diceramahkan, (3) Pemahaman konsep, 

(4) Pemahaman prinsip, (4) Pemahaman 

fakta, dan proses mencatat bahan pelajaran 

(Udin S Winataputra, 2005:418). 

Dari pendapat tersebut maka jelas 

bahwa alat utama interaksi edukatif adalah 

bahasa lisan. Selanjutnya, mengenai 

karakteristik metode ceramah dapat 

diperhatikan pada tabel berikut: 

Tabel 1: Karakteristik Metode Ceramah 

 

No Karakteristik 

Metode 

Pengalaman 

Belajar 

1 Lebih bersifat 

informasi 

berupa fakta dan 

ingatan 

Berlatih 

mendengarkan 

menyimak 

2 Sistem 

pembelajaran 

klasikal 

Mengkaji apa yang 

diceramahkan 

3 Jumlah siswa 

relatif banyak 

Pemahaman 

konsep 

4 Lebih banyak 

satu arah 

Pemahaman prinsip 

5 Lebih 

diutamakan 

gaya guru dalam 

berbicara, 

intonasi, 

improvisasi, 

semangat dan 

sistematika 

pesan 

Pemahaman fakta, 

dan proses 

mencatat bahan 

pelajaran 

 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan 

dalam penggunaan metode ceramah, yaitu: 

1. Menetapkan kewajaran penggunaan 

metode ceramah dengan mempertim-

bangkan hal-hal berikut: (a) Tujuan yang 

hendak dicapai, (b) Bahan yang 

disediakan termasuk buku sumbernya 

yang tersedia, (c) Alat, fasilitas, waktu 

yang tersedia, (d) Jumlah murid beser-ta 

taraf kemampuannya, (e) Kemampuan 

guru dalam penguasaan materi dan ke-

mampuan berbicara, (e) Pemilihan 

metode lainnya sebagai metode bantu, (f) 

Situasi pada waktu itu 

2. Langkah-langkah menggunakan metode 

ceramah. 

Langkah-langkah penggunaan metode 

ceramah yang diharapkan menurut Nana 

Sudjana (1989:77), adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan, artinya tahap guru 

untuk menciptakan kondisi belajar yang 

baik sebelum pelajaran dimulai 

b. Tahap Penyajian, artinya tahap guru 

menyampaikan bahan ceramah 

c. Tahap asosiasi (komparasi), artinya 

memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menghubungkan dan memban-dingkan 

bahan ceramah yang telah diterimanya 

d. Tahap generalisasi atau kesimpulan. 

e. Tahap Aplikasi/evaluasi, artinya peni-

laian terhadap pemahaman siswa me-

ngenai bahan yang telah diberikan guru. 

Untuk menunjang efektifitas 

penggunaan metode ceramah menurut Udin S 

Winataputra (2005:4.14) menyarankan agar 

memperhatikan kompetensi guru sebagai 

berikut: (1) Teknik ceramah memungkinkan 

dapat membangkitkan minat, dan motivasi 

siswa, (2) Memberikan ilustrasi yang sesuai 

dengan bahan pelajaran, (3) Menguasai materi 

pelajaran, (4) Menjelaskan pokok-pokok 

bahan pelajaran secara sistemik, (5) 

Menguasai keseluruhan siswa dalam kelas 

(Udin S Winataputra, 2005:419) 

Kondisi siswa yang perlu 

diperhatikan pada saat menggunakan metode 

ceramah adalah sebagai berikut: (1) 

Kemampuan mendengarkan dan mencatat 

bahan pelajaran, (2) nKemampuan awal yang 

berhubungan dengan materi yang akan 
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dipelajari, (3) Kondisi yang berhubungan 

dengan perhatian dan motivasi dalam belajar 

Keunggulan dan kelemahan 

penggunaan metode ceramah terlihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2: Keunggulan dan kelemahan metode 
ceramah 

 

N

o 

Keunggulan Kelemahan 

1 Ekonomis 

waktu dan 

biaya 

Sulit bagi siswa yang 

tidak terbiasa 

mendengarkan dan 

mencatat 

2 Sasaran siswa 

relatif banyak 

Kemungkinan 

menimbulkan 

verbalisme 

3 Bahan 

pelajaran 

sudah dipilih/ 

dipersiapkan 

Sangat kurang 

memberi-kan 

kesempatan pada 

siswa 

4 Guru dapat 

mengu-langi 

secara mudah 

Guru sebagai buku 

pelajaran 

5 Pola interaksi 

yang terjadi 

cukup 

sederhana 

Ada dalam otoritas 

guru, te-tapi guru 

sukar mengetahui 

keberhasilan proses 

interaksi, dan 

kemungkinan 

terbentuk-nya konsep 

yang berbeda dari 

yang dimaksudkan 

guru sebagai 

 

2. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode 

yang memungkinkan terjadinya koimunikasi 

langsung yang bersifat two way traffic 

comunication, sebab pada saat yang sama 

terjadi dialog antara guru dengan siswa (Nana 

Sudjana, 1989:78). 

 Pada saat pembelajaran berlangsung, 

guru dapat mengajukan pertanyaan pada 

siswa dan siswa menjawab, siswa dapat 

bertanya pada guru, dan guru menjawab, atau 

siswa mengajukan pertanyaan dan siswa yang 

lainnya menjawab pertanyaan (multi arah). 

Dalam komunikasi seperti ini terlihat adanya 

hubungan timbal balik secara langsung antara 

guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan 

antara siswa dengan siswa. 

Hal-hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam metode tanya jawab 

menurut Nana Sudjana (1989:79) adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (a) 

Untuk mengetahui sejauh mana materi 

pelajaran telah dikuasai oleh siswa, (b) 

Untuk me-rangsang siswa berpikir, dan 

(c) Memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengajukan masalah yang belum 

dipahami 

2. Jenis pertanyaan, yang dalam hal ini ada 

dua jenis pertanyaan yang sering 

dilakukan yaitu: (a) Pertanyaan ingatan, 

dan (b) Pertanyaan pikiran 

2. Teknik mengajukan pertanyaan. Hal 

pokok yang perlu diperhatikan dalam hal 

ini adalah: (a) Perumusan pertanyaan 

harus jelas dan terbatas, (b) Pertanyaan 

hendaknya ditujukan pada kelas sebelum 

menunjuk siswa untuk menjawabnya, (c) 

Beri kesempatan/waktu pa-da siswa 

untuk memikirkannya, (d) Hargailah 

pendapat dari siswa, (d) Distribusi atau 

pem-berian pertanyaan harus merata, (e) 

Buatlah ringkasan hasil tanya jawab 

sehingga siswa memperoleh pengetahuan 

secara sistematik. 

Terkait dengan penggunaan metode 

tanya jawab dalam pembelajaran guru perlu 

memperhatikan komponen-komponen seperti 

be-rikut: (1) Pengungkapan pertanyaan secara 

jelas dan singkat, (2) Pemberian acuan, (3) 

Pemusatan, (4) Pemindahan giliran, (5) 

Penyebaran, (6) Pem-berian waktu berpikir, 

dan (7) Pemberian tuntunan, dengan cara 

memparafrase, mengajukan perta-nyaan lain 

yang lebih sederhana yang dapat menuntun 

siswa yang dapat menemukan jawabannya, 
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dan mengulangi penjelasan/informasi 

sebelumnya yang berkaitan dengan 

pertanyaan yang diajukan 

3. Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan cara 

mengajar dalam pembahasan dan penyajian 

materinya melalui suatu problema atau 

pertanyaan yang harus diselesaikan 

berdasarkan pendapat atau keputusan  secara 

bersama. 

 

Tabel 3: Karakteristik metode diskusi 

 

 

No Karakteristik 

Metode 

Pengalaman 

Belajar 

1 Bahan pelajaran 

dengan topik 

permasalahan/ 

persoalan 

Pemahaman 

terhadap persoalan 

2 Adanya 

pembentukan 

kelompok 

Belajar bersama 

(cooperation 

learning) 

3 Ada yang 

mengatur 

pembicaraan 

Pemahaman 

pendapat orang lain 

4 Aktivitas siswa 

berpendapat 

Pembentukan rasa 

solidaritas 

5 Mengarah pada 

suatu 

kesimpulan/penda

pat bersama 

Pemahaman 

terhadap 

pengambilan 

keputusan 

6 Guru lebih 

berperan sebagai 

pembimbing/ 

motivator 

Menerapkan cara 

penyelesaian 

persoalan 

7 Siswa sebagai 

objek dan subjek 

dalam 

pembelajaran 

Menerapkan cara 

menyampaikan 

pendapat 

8 Melatih 

sistematika logika 

berpikir 

 

9 Melatih bahasa 

lisan 

 

Keunggulan dan kelemahannya 

metode diskusi terlihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4: Keunggulan dan kelemahan metode 

diskusi 

 

No Keunggulan Kelemahan 

1 Siswa bertukar 

pikiran 

Relatif 

memerlukan waktu 

yang banyak 

2 Siswa dapat 

menghayati 

permasalahan 

Apabila siswa tidak 

me-mahami konsep 

dasar, diskusi tidak 

efektif 

3 Merangsang 

siswa untuk 

berpendapat 

Terdapat perbedaan 

kemampuan 

perbenda-haraan 

bahasa 

4 Dapat 

mengembang-kan 

rasa tanggung 

jawab/solidaritas 

Apabila guru tidak 

dapat 

membimbing, 

diskusi tidak efektif 

5 Membina 

kemampu-an 

berbicara 

 

6 Siswa belajar 

mema-hami 

pikiran orang lain 

 

7 Memberikan 

kesempatan 

belajar 

 

 

Prosedur metode diskusi hampir sama 

dengan belajar kelompok. Kemampuan guru 

yang harus diperhatikan untuk menunjang 

keberhasilan diskusi, antara lain: (a) Mampu 

merumuskan permasalahan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku, (b) Mampu 

membimbing siswa untuk merumuskan dan 

mengidentifikasi permasalahan serta menarik 

kesimpulan, (c) Mampu mengelompokkan 

siswa sesuai dengan kebutuhan permasalahan 

dan pengembangan kemampuan siswa, (d) 

Mampu mengelola pembelajaran melalui 

diskusi, (e) Menguasai permasalahan yang 

didiskusikan (Udin S Winataputra, 2005:420) 

Kondisi dan kemampuan siswa yang 

harus diperhatikan untuk menunjang 

pelaksanaan diskusi, antara lain: (1) Memiliki 

motivasi, perhatian, dan minat dalam 

berdiskusi, (2) Mampu melaksanakan diskusi, 
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(3) Mampu belajar secara bersama, (4) 

Mampu mengeluarkan isi pikiran atau 

pendapat/ide, dan (5) Mampu memahami 

pendapat orang lain. 

Instrumen fungsi pertanyaan pada saat 

pembelajaran dengan metode diskusi adalah 

sebagai berikut: 

1. Membangkitkan minat dan keingintahuan 

siswa tentang suatu topik 

2. Memusatkan perhatian pada masalah 

tertentu 

3. Menggalakkan penerapan belajar aktif 

4. Merangsang siswa mengajukan 

pertanyaan sendiri 

5. Menstrukturkan tugas-tugas hingga 

kegiatan belajar dapat berlangsung secara 

maksimal 

6. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa 

7. Mengkomunikasikan dan merealisasikan 

bahwa semua siswa harus terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran 

8. Menyediakan kesempatan bagi siswa 

untuk mendemonstrasikan pemahaman-

nya tentang informasi yang diberikan 

9. Melibatkan siswa dalam memanfaatkan 

kesimpulan yang dapat mendorong 

mengembangkan proses berpikir 

10. Mengembangkan kebiasaan menanggapi 

pernyataan teman atau pernyataan guru 

11. Memberi kesempatan untuk belajar 

berdiskusi 

12. Menyatakan perasaan dan pikiran yang 

murni kepada siswa (Udin S Winataputra, 

2005:77) 

Seringkali terjadi bahwa langkah-

langkah perbaikan pembelajaran tidak 

dilakukan secara sistematis dan eksplisit, 

sehingga guru tidak mendokumentasikan hasil 

kinerja tersebut. 

Atas dasar itulah maka langkah-langkah 

penggunaan multi metode pembelajaran 

dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Pancasila dan kewarganegaraan pada siklus 

pertama dilakukan seperti berikut: 

1. Memberikan penjelasan pada tujuan 

pembelajaran khusus pertama yakni 

pengertian lapang dada 

2. Bertanya jawab tentang cirri-ciri lapang 

dada 

3. Siswa berdiskusi untuk mencari manfaat 

lapang dada 

Sedangkan langkah-langkah penggu-

naan multi metode pembelajaran pada siklus 

dua dilakukan seperti berikut: 

1. Memberi penjelasan dalam memberi 

contoh cara menghargai pendapat orang 

lain 

2. Siswa berdiskusi tentang cara menyam-

paikan pendapat dalam suatu rapat 

3. Bertanya jawab untuk memberi contoh 

tentang cara menyampaikan pendapat 

dalam rapat. 

 

PELAKSANAAN PERBAIKAN 
A. Subyek Penelitian 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian yaitu di Sekolah 

Dasar Negeri Ceguk II Kecamatan 

Tlanakan Kabupaten Pamekasan. 

2. Waktu 

Waktu pelaksanaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Tanggal 18 Juni 2007 siklus I 

b. Tanggal 23 Juni 2007 siklus II. 

3. Mata Pelajaran 

Mata pelajaran yang disajikan adalah 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan 

4. Kelas 

Kelas yang dijadikan ruang 

pelaksanaan praktek perbaikan baik 

siklus satu maupun siklus dua adalah 

Kelas VI Sekolah Dasar Negeri 

Ceguk II Kecamatan Tlanakan 

Kabupaten Pamekasan 

5. Karakteristik siswa 

Karakteristik siswa ditinjau dari 

sudut usia berkisar 12 - 13 tahun. 

Sistem yang digunakan adalah sistem 

kelas. Karena usia rata-rata adalah 12 
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– 13 tahun dan menggunakan sistem 

kelas maka kemampuan siswa 

dianggap homogen. 

B. Deskripsi per siklus 

1. Rencana 

Rencana Perbaikan Pembelajaran 

siklus satu dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

RENCANA PERBAIKAN 

PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran : PPKN 

Pokok Bahasan : Lapang Dada 

Sub Pokok Bahasan : Ciri-ciri lapang 

dada 

Kelas/Semester : VI/1 

Jam ke : 1 (07.00-0740) 

Hari/Tanggal : Senin, 18 Juni 

2007 

 

I. TUJUAN 

A. Tujuan Pembelajaran Umum 

Siswa dapat melakukan berbagai hal 

yang dituntut oleh kepatuhan nilai 

moral umum, dan baku serta mampu 

mengemukakan perilaku keteladanan 

yang lebih baik lagi. 

B.    Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Melalui penjelasan yang diikuti 

gambar lapang dada siswa dapat 

menjelaskan arti lapang dada 

dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab tentang 

lapang dada siswa dapat 

menyebutkan manfaat lapang 

dada dengan benar. 

3. Melalui diskusi tentang lapang 

dada siswa dapat menyebutkan 

ciri-ciri lapang dada dengan 

benar 

C. Tujuan Perbaikan 

1. Siswa mampu menjawab 

pertanyaan dengan benar 

2. dan dapat mengerjakan tugas-

tugas pada saat berdiskusi 

dengan benar 

II. Kegiatan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Membuka pelajaran dengan 

salam, membaca basmalah 

secara bersama-sama, absensi, 

menyiapkan alat pelajaran dan 

alat peraga 

2. Memberikan apersepsi melalui 

proses tanya jawab tentang hal 

yang berkaitan dengan materi 

sebelumnya, yaitu keindahan. 

3. Informasi tentang tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

dan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan siswa. 

B. Kegiatan Inti (30 menit) 

1. Memberikan penjelasan terkait 

dengan pengertian lapang dada 

2. Bertanya jawab tentang ciri-ciri 

lapang dada 

3. Siswa berdiskusi untuk mencari 

manfaat lapang dada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

C. Kegiatan Akhir (5 menit) 

1. Memberikan penguatan terhadap 

tugas-tugas yang dikerjakan 

siswa 

2. Memberikan tes akhir 

3. Memberikan penguatan terhadap 

hasil tes akhir 

4. Memberikan tugas pekerjaan 

rumah untuk menginventarisir 

ciri-ciri lapang dada dalam 

kehidupan sehari-hari 

5. Menutup pelajaran dengan 

bersama-sama membaca 

hamdalah dan mengakhiri dengan 

salam. 

III. Evaluasi 

A. Prosedur Evaluasi 

1. Tes awal: tidak ada 

2. Tes dalam proses: ada 

3. Tes akhir: ada 

B. Alat Evaluasi 

Jawablah soal berikut ini dengan 

benar ! 

1. Apa arti lapang dada itu ? 

Jelaskan secara singkat ! 
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2. Apa manfaat lapang dada dalam 

kehidupan sehari-hari ? Sebutkan 

! 

3. Apa saja ciri lapang dada ? 

Sebutkan ! 

Kunci Jawaban 

1. Lapang dada adalah perilaku mau 

menerima dan mau 

mempertimbangkan sasaran serta 

perdapat orang lain sesuai 

kenyataan. Sikap lapang dada 

dapat diartikan pula suatu sikap 

yang dapat menjadikan orang 

lain lega perasaan dan 

pikirannya, mau memanfaatkan 

kesalahan, serta memaklumi 

kekurangan orang lain. 

2. Manfaat lapang dada, adalah 

sebagai berikut: (a) Mempunyai 

sikap terpuji karena sabar dan 

pemaaf serta dapat mengerti 

keadaan dan pendapat yang 

berbeda, (b) Mempunyai banyak 

teman dalam pergaulan karena 

dapat menerima dan diterima 

oleh orang lain, (c) Hidupnya 

lebih tenang dan damai hatinya 

3. Ciri-ciri lapang dada adalah 

sebagai berikut: (a) Sabar, (b) 

Pemaaf, (c) Hati-hati dalam 

menyampaikan pen-dapat dan 

dalam perbuatan, (d) Me-

ngutamakan keadilan daripada 

pemi-hakan satu kelompok, (e) 

Mampu menerima kenyataan 

 
 Pamekasan, 18-06-2007 

Mengetahui, Peneliti, 

Kepala Sekolah, 

Ttd Ttd 

Drs. A. Muchlis, Mm Drs. M. Harijanto M.Pd. 

NIP. 131045638 NIP. 130935421  
 

 

 

RENCANA PERBAIKAN 

PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : PPKN 

Pokok Bahasan : Lapang Dada 

Sub Pokok Bahasan : Cara menghargai 

pendapat orang 

lain, dan cara 

menyampaikan 

pendapat 

Kelas/Semester : VI/1 

Jam ke : 1 (07.00-0740) 

Hari/tanggal : Sabtu, 23 Juni 

2007 

 

I. TUJUAN 

A. Tujuan Pembelajaran Umum 

Siswa dapat memperoleh informasi 

mengenai lokasi, tempat berbelanja, 

dan kegunaan tempat-tempat 

berbelanja; mampu melakukan 

kegiatan jual beli, mampu membuat 

daftar kebutuhan sehari-hari dan cara 

mendapatkannya. 

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Setelah menyimak penjelasan 

yang disertai gambar lapang dada 

siswa dapat memberi contoh cara 

menghargai pendapat orang lain 

dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab tentang 

lapang dada siswa dapat 

menyebutkan cara 

menyampaikan pendapat dalam 

suatu rapat dengan benar 

3. Melalui diskusi tentang lapang 

dada siswa dapat memberi 

contoh tentang cara 

menyampaikan pendapat dalam 

rapat dengan benar 

C. Tujuan Perbaikan 

1. Siswa mampu menjawab 

pertanyaan dengan benar 
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2. Siswa dapat mengerjakan tugas 

pada saat berdiskusi dengan 

benar 

II. Kegiatan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal (5 menit). Membuka 

pelajaran dengan salam, membaca 

basmalah secara bersama-sama, 

absensi, menyiapkan alat pelajaran 

dan alat peraga, Memberikan 

apersepsi melalui proses tanya jawab 

tentang hal yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya tentang ciri-ciri 

lapang dada, dan Informasi tentang 

tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai dan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan siswa. 

B. Kegiatan Inti (30 menit) didahului 

dengan memberikan penjelasan 

tentang cara menghargai pendapat 

orang lain, bertanya jawab tentang 

cara menyampaikan pendapat dalam 

suatu rapat, dan siswa berdiskusi 

untuk mencari contoh cara 

menyampaikan pendapat dalam rapat 

pada lembar kerja secara tertulis. 

C. Kegiatan Akhir (5 menit). Dalam hal 

ini memberikan penguatan terhadap 

hasil diskusi pada lembar kerja yang 

diselesaikan siswa, memberikan tes 

akhir, memberikan penguatan 

terhadap hasil tes akhir, memberikan 

tugas pekerjaan rumah tentang cara 

menghargai pendapat orang lain, dan 

menutup pelajaran dengan bersama-

sama membaca hamdalah dan 

mengakhiri dengan salam. 

III. Evaluasi 

A. Prosedur Evaluasi 

1. Tes awal: tidak ada 

2. Tes dalam proses: ada 

3. Tes akhir: ada 

B. Alat Evaluasi 

Jawablah soal berikut ini dengan 

benar ! 

1. Bagaimana cara menghargai 

pendapat orang lain ? Jelaskan 

dengan contoh ! 

2. Bagaimana cara menyampaikan 

pendapat dalam suatu rapat ? 

Sebutkan ! 

3. Berilah contoh dalam 

menyampaikan suatu pendapat 

dalam rapat ! 

Kunci Jawaban 

1. Cara menghargai pendapat orang 

lain adalah: (a) Tidak langsung 

me-nolak jika ada pendapat yang 

ber-beda dengan pendapat kita, 

(b) Men-dengarkan dengan hati 

sabar dan tekun apabila ada 

orang lain sedang menyampaikan 

pendapatnya, (c) Ti-dak 

memotobg pembicaraan orang 

lain, (d) Tidak memakimaki jika 

pen-dapatnya tidak diterima, (e) 

Melak-sanakan keputusan 

bersama dengan penuh tanggung 

jawab 

2. Cara menyampaikan pendapat 

da-lam suatu rapat, adalah: (a) 

Meminta kesempatan kepada 

pimpinan rapat sesuai aturan 

yang berlaku, (b) Me-

nyampaikan pendapat seperlunya 

dengan jelas dan santun 

dihadapan orang lain, (c) Tidak 

menyinggung perasaan orang lain 

atau kelompok lain 

3. Contoh cara menyampaikan 

pendapat dalam suatu rapat, 

adalah: (a) Memberikan salam, 

(b) Memper-kenalkan identitas 

diri, (c) Menyam-paikan ide atau 

gagasan, dan saran atau masukan, 

atau (d) Memberikan solusi, (e) 

Meminta tanggapan atau 

penjelasan dari pimpinan rapat, 

dan (f) Menutup dengan salam 

 
 Pamekasan, 23-06-2007 

Mengetahui, Peneliti, 

Kepala Sekolah, 

Ttd Ttd 

Drs. A. Muchlis, Mm Drs. M. Harijanto, M. Pd. 

NIP. 131045638 NIP. 130935421 
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2.  Pelaksanaan 

Pada siklus pertama adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan awal. Kegiatan awal dilakukan 

da-lam waktu lima menit dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut: (1) Membuka 

pelajaran de-ngan salam, (2) 

Menciptakan suasana kelas yang 

kondusif, (3) Memberikan apersepsi, dan 

(4) Informasi tentang tujuan pembe-

lajaran yang ingin dicapai dan langkah-

langkah pembelajaran yang akan 

ditempuh 

b. Kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan 

dalam waktu 30 menit dengan rincian 

kegiatan  sebagai berikut: (1) Dimulai 

dengan penje-lasan, (2) Bertanya jawab 

tentang masalah yang sedang dibahas, (3) 

Siswa berdiskusi untuk membahas 

manfaat lapang dada 

c. Kegiatan akhir. Kegiatan akhir dilakukan 

dalam waktu lima menit dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut: (1) Memberikan 

penguatan terhadap hasil diskusi, (2) 

Membe-rikan tes akhir, (3) Memberikan 

tugas PR, (4) Menutup pelajaran dengan 

bersama-sama membaca hamdalah dan 

diakhiri dengan salam penutup 

Pada siklus dua adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan awal. Dilakukan dalam waktu 

lima menit dengan rincian kegiatan 

sebagai berikut: (1) Membuka pelajaran 

dengan salam, (2) Mencip-takan kelas 

yang kondusif, (3) Memberikan 

apersepsi, dan (4) Informasi tentang 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

dan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan ditempuh. 

b. Kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan 

dalam waktu 30 menit dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut: (a) Dimulai 

dengan penjelasan, (b) Bertanya ja-wab 

tentang masalah yang sedang dibahas, (c) 

Siswa berdiskusi untuk memberi contoh 

dalam mengemukakan pendapat pada 

suatu rapat 

c. Kegiatan akhir. Kegiatan akhir dilakukan 

dalam waktu lima menit dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut: (a) Memberikan 

penguatan terhadap hasil diskusi, (b) 

Mem-berikan tes akhir, (c) Membe-rikan 

tugas pekerjaan rumah, (d) Menutup pe-

lajaran dengan bersama-sama membaca 

hamdalah dan diakhiri dengan salam 

penutup 

3. Pengamatan 

Pada saat pengamatan peneliti 

menggunakan instrumen observasi seperti 

berikut: 

TABEL V: INSTRUMEN OBSERVASI 

Mata Pelajaran : PPKN 

Kelas/Semester : VI / I 

SD Negeri : Ceguk II Kecamatan 

Tlanakan 

 

  Kemunculan 

N

o 

Aspek yang 

diobservasi 

Mun 

cul 

Tidak

1 2 3 4 

I Metode Ceramah   

 1. Kejelasan 

a. Kejelasan dan 

kelanca-ran ucapan 

dalam berbicara 

b. Susunan kalimat 

c. Penggunaan istilah 

d. Penggunaan waktu 

diam sejenak 

2.  Penggunakan 

contoh/ilustrasi 

b. Pola deduktif 

c. Pola induktif 

3. Pemberian tekanan 

a. Struktur sajian 

b. Variasi gaya 

mengajar 

  

II Metode Tanya Jawab   

 1. Pengungkapan 

pertanyaan secara jelas 
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dan singkat 

2. Pemberian acuan 

3. Pemusatan 

4. Pemindahan giliran 

5. Penyebaran 

6. Pemberian waktu 

berpikir 

7. Pemberian tuntunan 

II

I 

Metode Diskusi   

 1. Memusatkan perhatian 

2. Memperjelas masalah 

dan uraian pendapat 

2. Menganalisis 

pandangan 

3. Menyebarkan 

kesempatan 

berpartisipasi 

4. Meningkatkan uraian 

5. Menutup diskusi 

  

 TOTAL   
 

Catatan Khusus                               Pamekasan 

 

 

4. Refleksi 

Berdasarkan instrumen observasi di 

atas maka: 

a. Dalam hal kejelasan dan kelancaran 

ucapan dalam berbicara, susunan kalimat, 

pengguna-an istilah,  penggunaan waktu 

diam sejenak difokuskan pada kategori 

muncul dan tidak muncul. Sedangkan 

penggunaan contoh atau ilustrasi dan 

pemberian tekanan juga difokuskan pada 

kategori muncul dan tidak. 

b. Dalam membangkitkan minat dan 

keingintahuan siswa tentang suatu topik, 

memusatkan perhatian pada masalah 

tertentu, menggalakkan penerapan belajar 

aktif, merang-sang siswa mengajukan 

pertanyaan sendiri, menstrukturkan 

tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat 

ber-langsung secara maksimal, 

mendiagnosis kesulitan belajar siswa, 

mengkomonikasikan dan merealisasikan 

bahwa semua siswa harus terlibat secara  

aktif dalam pembe-lajaran, menyediakan 

kesempatan bagi siswa untuk bentanya 

jawab tentang informasi yang diberikan, 

melibatkan siswa dalam meman-faatkan 

kesimpulan yang dapat mendorong 

mengembangkan proses berpikir, 

mengem-bangkan kebiasaan menanggapi 

pertanyaan teman atau pertanyaan guru, 

memberi kesempatan untuk belajar 

berdiskusi, serta menya-takan perasaan 

dan pikiran yang murni kepada siswa 

difokuskan pada kategori muncul dan 

tidak muncul. 

c. Dalam hal memusatkan perhatian, 

memper-jelas masalah dan uraian 

pendapat, menga-nalisis pandangan, 

meningkatkan uraian, me-nyebarkan 

kesempatan berpartisipasi, dan menutup 

diskusi difokuskan pada kategori muncul 

dan tidak. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi per Siklus 
1. Data tentang Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP). 

Data tentang RPP siklus satu dapat 

diperhatikan pada uraian berikut: 

a. Berdasarkan RPP pada bab sebelumnya 

maka di dalam RPP terdapat komponen 

tujuan pembelajaran yang mencakup 

tujuan pembelajaran umum, tujuan 

pembelajaran khusus, dan tujuan 

permunculan, langkah-langkah 

pembelajaran, dan evaluasi. 

b. Pada kegiatan awal pembelajaran dimulai 

dengan membuka pelajaran dengan 

salam, menciptakan suasana kelas yang 

kondusif, memberikan appersepsi, dan 

informasi tentang tujuan yang ingin 

dicapai serta langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam pembelajaran. 

c. Pada kegiatan inti dimulai dengan 

ceramah, dilanjutkan dengan tanya 

jawab, dan siswa berdiskusi untuk 

membahas masalah tertentu pada Lembar 

Kerja Siswa.. 

d. Pada kegiatan akhir pembelajaran, diawali 

dengan memberikan penguatan terhadap 

hasil diskusi yang dikerjakan pada lembar 
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kerja siswa, memberikan tes akhir, 

membe-rikan tugas pekerjaan rumah, 

mengakhiri pembelajaran dengan 

bersama-sama membaca hamdalah, dan 

mengakhiri dengan salam. 

2. Data Pengamatan 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus 

satu terlihat pada penjabaran sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode ceramah dalam hal 

kejelasan dan kelancaran ucapan dalam 

berbicara, susunan kalimat, penggunaan 

istilah termasuk dalam kategori muncul,  

penggunaan waktu diam sejenak 

difokuskan pada kategori tidak muncul. 

Sedangkan penggunaan contoh atau 

ilustrasi dan pemberian tekanan termasuk 

dalam kategori muncul. 

2. Penggunaan metode tanya jawab dalam 

membangkitkan minat dan keingintahuan 

siswa tentang suatu topik termasuk dalam 

kategori tidak muncul, memusatkan 

perhatian pada masalah tertentu, 

menggalakkan penerapan belajar aktif, 

merangsang siswa mengajukan 

pertanyaan termasuk dalam kategori 

muncul, menstrukturkan tugas-tugas 

hingga kegiatan belajar dapat 

berlangsung secara maksimal termasuk 

dalam kategori tidak muncul, 

mendiagnosis kesulitan belajar siswa, 

mengkomonikasikan dan merealisasi-kan 

bahwa semua siswa harus terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran termasuk dalam 

kategori muncul, menyediakan 

kesempatan bagi siswa untuk bentanya 

jawab dan pemahamannya tentang 

informasi yang diberikan termasuk dalam 

kategori muncul, melibatkan siswa dalam 

memanfaatkan kesimpulan yang dapat 

mendorong me-ngembangkan proses 

berpikir termasuk dalam kategori tidak 

muncul, mengem-bangkan kebiasaan 

menanggapi pertanyaan teman atau 

pertanyaan guru, memberi kesempatan 

untuk belajar berdiskusi, serta 

menyatakan perasaan dan pikiran yang 

murni kepada siswa termasuk dalam 

kategori tidak muncul. 

3. Penggunaan metode diskusi dalam hal 

memusatkan perhatian, memperjelas 

masa-lah dan uraian pendapat termasuk 

dalam kategori muncul, menganalisis 

pandangan, dan meningkatkan uraian 

termasuk dalam kategori tidak muncul, 

menyebarkan ke-sempatan berpartisipasi, 

dan menutup diskusi termasuk dalam 

kategori muncul. 

Sedangkan hasil pengamatan siklus 

dua terlihat pada penjabaran sebagai berikut: 

a. Penggunaan metode ceramah dalam hal 

kejelasan dan kelancaran ucapan dalam 

berbicara, susunan kalimat, penggunaan 

istilah termasuk dalam kategori muncul,  

penggunaan waktu diam sejenak 

difokuskan pada kategori muncul. 

Sedangkan penggunaan contoh atau 

ilustrasi dan pemberian tekanan termasuk 

dalam kategori muncul. 

b. Penggunaan metode tanya jawab dalam 

membangkitkan minat dan keingintahuan 

siswa tentang suatu topik termasuk dalam 

kategori muncul, memusatkan perhatian 

pada masalah tertentu, menggalakkan 

penerapan belajar aktif, merangsang 

siswa mengajukan pertanyaan termasuk 

dalam kategori muncul, menstrukturkan 

tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat 

berlangsung secara maksimal termasuk 

dalam kategori muncul, mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa, mengkomonika-

sikan dan merealisasikan bahwa semua 

siswa harus terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran termasuk dalam kategori 

muncul, menyediakan kesempatan bagi 

siswa untuk bentanya jawab dan 

pemahamannya tentang informasi yang 

diberikan termasuk dalam kategori 

muncul, melibatkan siswa da-lam 

memanfaatkan kesimpulan yang dapat 

mendorong mengembangkan proses 

berpikir ter-masuk dalam kategori 

muncul, mengem-bangkan kebiasaan 
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menanggapi pertanyaan teman atau 

pertanyaan guru, memberi kesempatan 

untuk belajar berdiskusi, serta 

menyatakan perasaan dan pikiran yang 

murni kepada siswa termasuk dalam 

kategori muncul. 

c. Penggunaan metode diskusi dalam hal 

memusatkan perhatian, memperjelas 

masa-lah dan uraian pendapat termasuk 

dalam kategori muncul, menganalisis 

pandangan, dan meningkatkan uraian 

termasuk dalam kategori muncul, 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, 

dan menutup diskusi termasuk dalam 

kategori muncul. 

Hasil tes akhir mata pelajaran PPKN 

siklus satu dapat diperhatikan pada tabel 

berikut: 

TABEL VI: HASIL TES AKHIR  PPKN 

SIKLUS I KELAS VI SDN CEGUK II 

TLANAKAN 

 

No Nama Siswa 
Hasil Tes 

PPKn 

1. KADIR 5 

2. SALESTRI 7 

3. 
LAILATUL 

JANNAH 
6 

4. 
LAILI PURNAMA 

ASTUTIK 
8 

5. SRI HARTATIK 7 

6. MOH. ELMAN 6 

7. 
YESSI RENITA 

EFENDI 
7 

8. 
ANDIKA 

PURNOMO 
7 

9. ERLINA 5 

10 IMAM HANAFI 6 

11. HAIRUL UMAM 7 

12. FAISAL FR 7 

 ∑ 78 

 

Dari data tersebut maka rata-rata hasil 

belajar PPKN pada siklus satu adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

∑X 

M =                  (Herrhyanto, 

2005:4.19). 

N 

78 

= 

12 

= 6,50 

Sedangkan hasil tes akhir mata 

pelajaran PPKN siklus dua dapat diperhatikan 

pada tabel berikut: 

 

TABEL VII: HASIL TES AKHIR PPKN 

SIKLUS II KELAS VI SDN CEGUK II 

KECAMATAN TLANAKAN 

 

No Nama Siswa Hasil Tes PPKn 

1. KADIR 6 

2. SALESTRI 7 

3. 
LAILATUL 

JANNAH 
6 

4. 
LAILI PURNAMA 

ASTUTIK 
8 

5. SRI HARTATIK 7 

6. MOH. ELMAN 6 

7. 
YESSI RENITA 

EFENDI 
8 

8. 
ANDIKA 

PURNOMO 
7 

9. ERLINA 5 

10. IMAM HANAFI 8 

11. HAIRUL UMAM 7 

12. FAISAL FR 8 

 ∑ 84 

 

Dari data tersebut maka rata-rata hasil 

belajar pada siklus dua adalah sebagai 

berikut: 

∑X 

M =  

N 

84 

= 

12 

= 7,00 

3. Keberhasilan 

a. Ada 10 siswa diantara 12 siswa pada 

siklus satu berhasil dalam belajarnya 
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b. Ada 11 siswa diantara 12 siswa pada 

siklus dua berhasil dalam belajarnya 

4. Kegagalan 

a. Pada siklus satu sebanyak 2 siswa dari 

12 siswa memperoleh nilai rendah 

yakni dibawah 6 

b. Pada siklus dua sebanyak 1 siswa 

diantara 12 siswa memperoleh nilai 

rendah yaitu dibawah nilai 6. 

 

B. Pembahasan dari Setiap Siklus 
1. RPP PPKN untuk Kelas VI Sekolah 

Dasar Negeri Ceguk II disusun dalam 

dua siklus yaitu RPP siklus satu dan 

RPP siklus dua. 

2. Di dalam RPP terdapat tujuan 

pembela-jaran umum, tujuan 

pembelajaran khusus, dan tujuan 

permunculan, langkah kegiatan, dan 

evaluasi. 

3. Berdasarkan hasil pengamatan siklus 

satu penggunaan metode ceramah 

dalam hal kejelasan dan kelancaran 

ucapan dalam berbicara, susunan 

kalimat, penggunaan istilah termasuk 

dalam kategori muncul,  penggunaan 

waktu diam sejenak difokuskan pada 

kategori tidak muncul. Sedangkan 

penggunaan contoh atau ilustrasi dan 

pemberian tekanan termasuk dalam 

kategori muncul. 

4. Penggunaan metode tanya jawab 

dalam membangkitkan minat dan 

keingintahuan siswa tentang suatu 

topik termasuk dalam kategori tidak 

muncul, memusatkan perhatian pada 

masalah tertentu, menggalakkan 

penerapan belajar aktif, merangsang 

siswa mengajukan per-tanyaan 

termasuk dalam kategori muncul, 

menstrukturkan tugas-tugas hingga 

kegiatan belajar dapat berlangsung 

secara maksimal termasuk dalam 

kategori tidak muncul, mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa, 

mengkomonikasikan dan merea-

lisasikan bahwa semua siswa harus 

terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran termasuk dalam kategori 

muncul, menyediakan kesempatan 

bagi siswa untuk bentanya jawab dan 

pemaha-mannya tentang informasi 

yang diberikan termasuk dalam 

kategori muncul, melibatkan siswa 

dalam memanfaatkan kesimpulan 

yang dapat mendorong 

mengembangkan proses berpikir 

termasuk dalam kategori tidak 

muncul, mengem-bangkan kebiasaan 

menanggapi perta-nyaan teman atau 

pertanyaan guru, memberi kesempatan 

untuk belajar berdiskusi, serta 

menyatakan perasaan dan pikiran yang 

murni kepada siswa termasuk dalam 

kategori tidak muncul. 

5. Penggunaan metode diskusi dalam hal 

memusatkan perhatian, memperjelas 

masalah dan uraian pendapat termasuk 

dalam kategori muncul, menganalisis 

pandangan, dan meningkatkan uraian 

termasuk dalam kategori tidak 

muncul, menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi, dan menutup diskusi 

termasuk dalam kategori muncul. 

6. Sedangkan hasil pengamatan siklus 

dua penggunaan metode ceramah 

dalam hal kejelasan dan kelancaran 

ucapan dalam berbicara, susunan 

kalimat, penggunaan istilah termasuk 

dalam kategori muncul,  penggunaan 

waktu diam sejenak difokuskan pada 

kategori muncul. Sedangkan 

penggunaan contoh atau ilustrasi dan 

pemberian tekanan termasuk dalam 

kategori muncul. 

7. Penggunaan metode tanya jawab 

dalam membangkitkan minat dan 

keingintahuan siswa tentang suatu 

topik termasuk dalam kategori 

muncul, memusatkan perhatian pada 

masalah tertentu, menggalakkan 

penerapan belajar aktif, merangsang 



JURNAL KEPENDIDIKAN INTERAKSI    Tahun 4 Nomor 4 April 2009: 73--97 

 94 

siswa mengajukan pertanyaan 

termasuk dalam kategori muncul, 

menstrukturkan tugas-tugas hingga 

kegiatan belajar dapat berlangsung 

secara maksimal termasuk dalam 

kategori muncul, mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa, 

mengkomonikasikan dan 

merealisasikan bahwa semua siswa 

harus terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran termasuk dalam kategori 

muncul, menyediakan kesempatan 

bagi siswa untuk bentanya jawab dan 

pemahamannya tentang informasi 

yang diberikan termasuk dalam 

kategori muncul, melibatkan siswa 

dalam memanfaatkan kesimpulan 

yang dapat mendorong 

mengembangkan proses berpikir 

termasuk dalam kategori muncul, 

mengembangkan kebiasaan 

menanggapi pertanyaan teman atau 

pertanyaan guru, memberi kesempatan 

untuk belajar berdiskusi, serta 

menyatakan perasaan dan pikiran yang 

murni kepada siswa termasuk dalam 

kategori muncul. 

8. Penggunaan metode diskusi dalam hal 

memusatkan perhatian, memperjelas 

masalah dan uraian pendapat termasuk 

dalam kategori muncul, menganalisis 

pandangan, dan meningkatkan uraian 

termasuk dalam kategori muncul, 

menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi, dan menutup diskusi 

termasuk dalam kategori muncul. 

9. Rata-rata hasil belajar PPKN siklus 

satu = 6,50 

10. Rata-rata hasil belajar PPKN siklus 

dua = 7,00 

11. Ada 10 siswa diantara 12 siswa pada 

siklus satu berhasil dalam belajarnya 

12. Ada 11 siswa diantara 12 siswa pada 

siklus dua berhasil dalam belajarnya 

13. Pada siklus satu sebanyak 2 siswa dari 

12 siswa memperoleh nilai rendah 

14. Pada siklus dua sebanyak 1 siswa dari 

12 siswa memperoleh nilai rendah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

hasil tes akhir siklus satu dan siklus dua 

tentang penggunaan multi metode 

pembelajaran dan hasil belajar PPKN maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan metode ceramah dalam hal 

kejelasan dan kelancaran ucapan dalam 

berbicara, susunan kalimat, penggunaan 

istilah termasuk dalam kategori muncul,  

penggunaan waktu diam sejenak 

difokuskan pada kategori tidak muncul. 

Sedangkan penggunaan contoh atau 

ilustrasi dan pemberian tekanan termasuk 

dalam kategori muncul. Sedangkan hasil 

pengamatan pada siklus dua penggunaan 

metode ceramah dalam hal kejelasan dan 

kelancaran ucapan dalam berbicara, 

susunan kalimat, penggunaan istilah 

termasuk dalam kategori muncul,  

penggunaan waktu diam sejenak 

difokuskan pada kategori muncul. 

Sedangkan penggu-naan contoh atau 

ilustrasi dan pemberian tekanan termasuk 

dalam kategori muncul. 

2. Penggunaan metode tanya jawab dalam 

membangkitkan minat dan keingintahuan 

siswa tentang suatu topik termasuk dalam 

kategori tidak muncul, memusatkan 

perhatian pada masalah tertentu, 

menggalakkan penerapan belajar aktif, 

merangsang siswa mengajukan pertanyaan 

termasuk dalam kategori muncul, 

menstrukturkan tugas-tugas hingga 

kegiatan belajar dapat berlangsung secara 

maksimal termasuk dalam kategori tidak 

muncul, mendiagnosis kesulitan belajar 

siswa, mengkomonikasikan dan 

merealisa-sikan bahwa semua siswa harus 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran 

termasuk dalam kategori muncul, 

menyediakan kesempatan bagi siswa 

untuk bentanya jawab dan pemahamannya 

tentang informasi yang diberikan 

termasuk dalam kategori muncul, 

melibatkan siswa dalam memanfaatkan 

kesimpulan yang dapat mendorong 
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mengembangkan proses berpikir termasuk 

dalam kategori tidak muncul, 

mengembangkan kebiasaan menanggapi 

pertanyaan teman atau pertanyaan guru, 

memberi kesempatan untuk belajar 

berdiskusi, serta menyatakan perasaan dan 

pikiran yang murni kepada siswa 

termasuk dalam kategori tidak muncul. 

Sedangkan pada siklus dua Penggunaan 

metode tanya jawab dalam 

membangkitkan minat dan keingintahuan 

siswa tentang suatu topik termasuk dalam 

kategori muncul, memusatkan perhatian 

pada masalah tertentu, menggalakkan 

penerapan belajar aktif, merangsang siswa 

mengajukan pertanyaan termasuk dalam 

kategori muncul, menstruk-turkan tugas-

tugas hingga kegiatan belajar dapat 

berlangsung secara maksimal termasuk 

dalam kategori muncul, mendiagnosis 

kesu-litan belajar siswa, 

mengkomonikasikan dan merealisasikan 

bahwa semua siswa harus terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran termasuk dalam 

kategori muncul, menye-diakan 

kesempatan bagi siswa untuk bentanya 

jawab dan pemahamannya tentang 

informasi yang diberikan termasuk dalam 

kategori muncul, melibatkan siswa dalam 

meman-faatkan kesimpulan yang dapat 

mendorong mengembangkan proses 

berpikir termasuk dalam kategori muncul, 

mengembangkan kebiasaan menanggapi 

pertanyaan teman atau pertanyaan guru, 

memberi kesempatan untuk belajar 

berdiskusi, serta menyatakan perasaan dan 

pikiran yang murni kepada siswa 

termasuk dalam kategori muncul. 

3. Penggunaan metode diskusi dalam hal 

memusatkan perhatian, memperjelas 

masalah dan uraian pendapat termasuk 

dalam kategori muncul, menganalisis 

pandangan, dan meningkatkan uraian 

termasuk dalam kategori tidak muncul, 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, 

dan menutup diskusi termasuk dalam 

kategori muncul. Sedangkan pada siklus 

dua Penggunaan metode diskusi dalam hal 

memusatkan perhatian, memperjelas 

masalah dan uraian pendapat termasuk 

dalam kategori muncul, menganalisis 

pandangan, dan meningkatkan uraian 

termasuk dalam kategori muncul, 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, 

dan menutup diskusi termasuk dalam 

kategori muncul. 

4. Rata-rata hasil belajar PPKN siklus satu = 

6,50. Dan rata-rata hasil belajar PPKN 

siklus dua = 7,00. 

5. Ada 10 siswa diantara 12 siswa pada 

siklus satu berhasil dalam belajarnya. Dan 

ada 11 siswa diantara 12 siswa pada siklus 

dua berhasil dalam belajarnya. 

6. Pada siklus satu sebanyak 2 siswa dari 12 

siswa memperoleh nilai rendah. Dan pada 

siklus dua sebanyak 1 siswa dari 12 siswa 

memperoleh nilai rendah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka 

dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Dalam merencanakan isi pesan hendaknya 

dibuat perencanaan yang matang tentang 

materi yang akan dijelaskan sehingga 

dapat menganalisis masalah yang akan 

dijelaskan secara keseluruhan, dapat 

menetapkan jenis hubungan antar unsur 

yang berkaitan, dan dapat menelaah 

hukum, rumus, prinsip-prinsip atau 

generalisasi yang mungkin dapat 

digunakan dalam menjelaskan masalah 

yang ditentukan. 

2. Dalam menganalisis karakteristik 

penerima pesan hendaknya 

dipertimbangkan dengan cermat agar 

penjelasan yang diberikan sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan siswa atau 

jenjang yang dialami siswa, sesuai dengan 

kemampuan siswa sehingga siswa mudah 

menyerapnya, berdasarkan pengetahuan 

yang sudah dimilikinya, dan sesuai 

dengan khasanah pengetahuan yang 

dimiliki siswa. 
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3. Kejelasan dari suatu konsep hendaknya 

memperhatikan kelancaran dan kejelasan 

ucapan dalam berbicara, susunan kalimat 

yang baik dan benar, penggunaan istilah 

yang sesuai dengan pembendaharaan 

bahasa siswa, serta penngunaan waktu 

diam sejenak untuk melihat reaksi siswa 

terhadap penjelasan yang diberikan. 

4. Penggunaan contoh dan ilustrasi 

hendaknya menyertakan contoh dan 

ilustrasi yang tepat. 

5. Pemberian tekanan hendaknya dikaitkan 

dengan masalah pokok yang dijelaskan. 

6. Dalam memberikan balikan hendaknya 

meluangkan waktu untuk memeriksa 

pemahaman para siswa dengan cara 

mengajukan pertanyaan atau melihat 

ekspresi wajah siswa setelah 

mendengarkan penjelasan dari guru. 

7. Dalam mendengarkan secara simpatik 

gagasan yang dikemukakan siswa,  

memberikan respon positif terhadap buah 

pikiran/perasaan yang dikemukakan siswa 

hendaknya diberi komentar bila perlu, dan 

diarahkan sampai ke gagasan yang benar. 

8. Dalam membangun hubungan saling 

mempecayai hendaknya diikuti ucapan 

guru yang tulus yang maknanya dapat 

dipercaya siswa. 

9. Dalam menunjukkan persiapan membantu 

siswa tanpa kecendrungan untuk 

mendominasi atau mengambil alih tugas 

siswa,  menerima pesan siswa dengan 

penuh pengertian dan keterbukaan, 

berusaha mengendalikan situasi hingga 

siswa merasa aman hendaknya dibatasi 

sehingga siswa tidak terlalu tergantung 

pada bantuan yang diberikan guru, dan 

menghayati situasi perasaan yang dialami 

siswa, serta diarahkan pada alternatif 

pemecahan masalah yang dihadapi. 

10. Dalam mewariskan kegiatan yang 

mencakup penetapan/penyatuan ruangan 

kerja, perala-tan, cara kerja, aturan-aturan 

yang perlu dilakukan serta alokasi waktu 

untuk kegiatan hendaknya disesuaikan 

dengan situasi kelas yang kondusif. 

11. Dalam membentuk kelompok yang tepat 

dalam jumlah, dan tingkat kemapuan 

dalam mengerjakan tugas dengan sumber 

yang sudah tersedia, hendaknya diarahkan 

pada pembentukan kelompok yang tepat 

dan mempunyai andil yang besar dalam 

suksesnya kerja kelompok. 

12. Dalam mengkoordinasikan kegiatan 

hendaknya guru memperhatikan kemajuan 

belajar yang dicapai serta penggunaan 

materi dan sumber, sehingga guru dapat 

memberi bantuan pada saat yang tepat. 

13. Dalam membagi-bagi perhatian pada 

berbagai tugas dan kebutuhan siswa, 

hendaknya guru memberikan kesan 

kepada siswa bahwa guru selalu 

memperhatikannya meskipun secara fisik 

guru tidak berada di dekat siswa. 

14. Dalam mengakhiri kegiatan dengan suatu 

kulminasi hendaknya disertai kesimpulan 

dan format klasikal yang memungkinkan 

siswa belajar satu sama lain. 
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