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dan sebelum memulai memberikan materi PKn, beberapa siswa 

diminta untuk mendeskripsikan gambar yang ada, kemudian guru 

mulai menjelaskan materi PKn yaitu “Bentuk-Bentuk Keputusan 

Bersama” dengan mendemonstrasikan gambar-gambar sehingga dapat 

terlihat jelas oleh semua siswa. Beberapa siswa diminta untuk 

mengomentari gambar yang telah diperagakan dan siswa yang lain 

diminta memberikan tanggapan terhadap komentar tersebut. Beberapa 

siswa diminta guru untuk menjelaskan ulang secara garis besar materi 

yang diberikan guru melalui media gambar dan diberikan kesempatan 

untuk menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti. Siswa bersama guru 

melakukan tanya jawab tentang materi yang telah diberikan. Sebelum 

mengakhiri pelajaran, siswa bersama guru menyimpulkan materi yang 

telah diajarkan dan guru memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa-siswa. 

b. Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan keempat (siklus II pertemuan 2) 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Maret 2010 pada pukul 08.25 WIB. 

Guru memasuki kelas dan mengisyaratkan kepada ketua kelas untuk 

memimpin teman-teman mempersiapkan diri untuk menerima materi 

pembelajaran. Guru memberi salam dan dilanjutkan mengabsen siswa, 

Siswa diberikan pertanyaan oleh guru yang berkaitan dengan materi 

yang telah diajarkan pada pertemuan pertama.  

Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

media gambar dengan cara menempelkan media gambar di papan tulis 

dan sebelum memulai memberikan materi PKn, beberapa siswa 

diminta untuk mendeskripsikan gambar yang ada, kemudian guru 
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mulai melanjutkan materi PKn yang telah diajarkan pada pertemuan 

pertama yaitu “ Bentuk-Bentuk Keputusan Bersama” dengan 

mendemonstrasikan gambar-gambar sehingga dapat terlihat jelas oleh 

semua siswa. Beberapa siswa diminta untuk mengomentari gambar 

yang telah diperagakan dan siswa yang lain diminta memberikan 

tanggapan terhadap komentar tersebut. Beberapa siswa diminta guru 

untuk menjelaskan ulang secara garis besar materi yang diberikan guru 

melalui media gambar dan diberikan kesempatan untuk menanyakan 

hal-hal yang tidak dimengerti. Siswa bersama guru melakukan tanya 

jawab tentang materi yang telah diberikan. Setelah itu, guru 

menindaklanjuti dengan memberikan tes formatif (post test) kepada 

siswa untuk melihat tingkat penguasaan materi pelajaran Pkn yang 

telah diajarkan dan hasil dari pre tes dan post tes akan dibandingkan 

untuk melihat tingkat penguasaan siswa terhadap materi Pkn yang 

telah diberikan. 

Sebelum mengakhiri pelajaran, siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan guru memberikan 

penguatan dan motivasi kepada siswa. 

c. Hasil Pelaksanaan Siklus II 

1).  Aktivitas Belajar Siswa 

a). Siklus II Pertemuan 1 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus II proses pembelajaran 

sudah berjalan cukup baik, kendala-kendala yang terjadi disiklus I 

sudah mulai dapat diperbaiki pada pelaksanaan siklus II ini. Ketika 

guru menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar, 

beberapa siswa sudah mulai aktif bertanya dan mulai berani 


