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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Prosedur Penelitian 

1. Deskripsi Awal 

Untuk memperoleh data awal sebelum melaksanakan penelitan, 

terlebih dahulu dilakukan orientasi dan observasi terhadap guru mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengenai proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang telah dilakukan pada Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

Dari observasi awal dapat diidentifikasi bahwa dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih banyak 

kelemahan, sehingga berakibat pada aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Secara rinci kelemahan dalam proses pembalajaran yang berakibat pada 

aktivitas dan hasil belajar dimaksud adalah: 

a. Proses pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher centered). 

b. Belum melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga potensi diri siswa tidak berkembang. 

c. Penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar masih 

kurang. 

d. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

masih rendah. 
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2. Refleksi Awal 

Dalam temuan observasi awal tersebut, maka harus dilakukan 

perubahan pada proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, dalam hal ini salah 

satu media pembelajaran yang dianggap tepat adalah media gambar 

dengan pertimbangan bahwa media ini paling umum dipakai, praktis dan 

tidak membutuhkan biaya yang besar dalam penggunaanya dibandingkan 

dengan media pembelajaran lainnya seperti OHP, transparansi, film video, 

model, dan televisi. Dalam penggunaanya disesuaikan dengan indikator 

dan materi pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti berusaha mengoptimalkan 

proses pembelajaran dengan menggunakan media gambar yang 

disesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator, dan materi dalam 

melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

3. Persiapan Pembelajaran 

Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran siklus I, II dan siklus 

III dengan menggunakan media gambar pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas VA Sekolah Dasar Negeri 4 Metro Utara, maka 

peneliti melakukan persiapan sebagai berikut: 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, lembar 

evaluasi yang terdiri dari soal dan kunci jawaban, sumber belajar (buku 

paket), dan media pembelajaran yang digunakan selama proses 

pembelajaran di kelas. 



 39 

b. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan materi 

yang telah ditetapkan. 

c. Menganalisis pokok bahasan/sub pokok bahasan yang dituangkan dalam 

bentuk media gambar. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

a. Pertemuan 1 

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus I pertemuan 1) 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 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 akan diajarkan. Setelah itu guru menjelaskan tentang 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini, lalu siswa 

diberikan tes awal (pretest) untuk mengetahui tentang pengetahuan 

awal siswa sebelum materi diberikan.  

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 

mulai menjelaskan materi PKn yaitu “ Memahami Keputusan 
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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 

para siswa. 

b. Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan kedua (siklus I pertemuan 2) 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 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 

mulai melanjutkan materi PKn yang telah diajarkan pada pertemuan 

pertama yaitu “ Memahami Keputusan Bersama” dengan 

mendemonstrasikan gambar-gambar sehingga dapat terlihat jelas oleh 
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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 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 I 

1). Aktivitas Belajar Siswa 

a). Siklus I Pertemuan 1 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1 masih 

banyak kendala yang ditemukan dan harus diperbaiki guru. Ketika 

guru menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar, 

kegiatan siswa masih terbatas sebagai pendengar yang baik. Siswa 

belum mampu berperan aktif utuk bertanya dan siswa cenderung 

pasif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Pertanyaan yang diberikan guru hanya mampu dijawab oleh 
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beberapa siswa dan tidak lebih dari 5 siswa yang mampu 

menjawabnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel observasi siswa 

dalam pembelajaran berikut ini. 

Tabel 2.  Hasil Observasi Siswa dalam Pembelajaran (Siklus I Pertemuan 1) 

 

No Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Pra-Pembelajaran     

 1. Siswa menempati tempat duduknya masing-masing   √  

 2. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran  √   

2. Kegiatan Membuka Pembelajaran     

 1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi  √   

 2. Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

 √   

3. Kegiatan Inti Pembelajaran     

 A.   Penjelasan Materi Pelajaran     

 1. Memperhatikan dengan seksama ketika dijelaskan materi 

pelajaran 

  √  

 2. Aktif bertanya saat proses pemberian materi 

pembelajaran 

√    

 3. Adanya interaksi positif antara guru dan siswa  √   

 4. Adanya interaksi positif diantara siswa  √   

 B.   Pendekatan/Strategi Pembelajaran     

 1. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran  √   

 2. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran  √   

 3. Siswa merasa senang menerima pembelajaran   √  

 C.   Pemanfaatan Media Pembelajaran/Sumber Belajar     

 1. Adanya interaksi positif antara siswa dan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru 

 √   

 2. Siswa tertarik pada materi yang disajikan dengan media 

pembelajaran 

  √  

 3. Siswa tampak antusias dalam mempelajari sumber belajar 

yang ditentukan guru 

 √   

 D.   Penilaian Proses dan Hasil Belajar     

 1. Siswa merasa terbimbing   √  

 2. Siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-

pertanyaan dan soal-soal yang diberikan guru 

 √   

4. Penutup     

 1. Siswa tampak senang dalam menerima penguatan dan 

tindak lanjut dari guru 

  √  

Jumlah Skor 39 

Jumlah Skor Maksimal 68 

 
Persentase Aktivitas Siswa  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

        Jumlah Skor Maksimal 

Persentase Aktivitas Siswa  =     39   X  100%   = 57,35% 

           68 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 
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Pada siklus I pertemuan 1 ini, terlihat bahwa aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

menunjukkan nilai prosentase sebesar 57,35 % dan jika dilihat dari 

kriteria keberhasilan observasi siswa menunjukkan kriteria 

”Sedang”. 

b). Siklus I Pertemuan 2 

Pada siklus I pertemuan 2, beberapa siswa sudah mulai 

aktif bertanya tentang materi yang diberikan dengan menggunakan 

media gambar, walaupun tidak semua siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran ini. Beberapa siswa juga mulai aktif dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru mengenai materi 

yang diajarkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel observasi siswa 

dalam pembelajaran berikut ini. 

Tabel 3.  Hasil Observasi Siswa dalam Pembelajaran (Siklus I Pertemuan 2) 
 

No Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Pra-Pembelajaran     

 1. Siswa menempati tempat duduknya masing-masing   √  

 2. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran   √  

2. Kegiatan Membuka Pembelajaran     

 1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi  √   

 2. Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

 √   

3. Kegiatan Inti Pembelajaran     

 A.   Penjelasan Materi Pelajaran     

 1. Memperhatikan dengan seksama ketika dijelaskan 

materi pelajaran 

  √  

 2. Aktif bertanya saat proses pemberian materi 

pembelajaran 

√    

 3. Adanya interaksi positif antara guru dan siswa  √   

 4. Adanya interaksi positif diantara siswa  √   

 B.   Pendekatan/Strategi Pembelajaran     

 1. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran  √   

 2. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran  √   

 3. Siswa merasa senang menerima pembelajaran   √  

 C.   Pemanfaatan Media Pembelajaran/Sumber Belajar     

 1. Adanya interaksi positif antara siswa dan media  √   
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pembelajaran yang digunakan oleh guru 

 2. Siswa tertarik pada materi yang disajikan dengan media 

pembelajaran 

  √  

 3. Siswa tampak antusias dalam mempelajari sumber 

belajar yang ditentukan guru 

 √   

 D.   Penilaian Proses dan Hasil Belajar     

 1. Siswa merasa terbimbing   √  

 2. Siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-

pertanyaan dan soal-soal yang diberikan guru 

 √   

4. Penutup     

 1. Siswa tampak senang dalam menerima penguatan dan 

tindak lanjut dari guru 

  √  

Jumlah Skor 40 

Jumlah Skor Maksimal 68 

 
Persentase Aktivitas Siswa  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

        Jumlah Skor Maksimal 
 

Persentase Aktivitas Siswa  =     40   X  100%   = 58,82% 

           68 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 

 

Pada siklus I pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

persentase sebesar 58.82 %, sedangkan pada siklus I pertemuan 1 

hanya menunjukan persentase nilai 57.35%. Pada siklus I 

pertemuan 2 ini terjadi peningkatan sebesar 1.47 %, dan jika dilihat 

dari kriteria keberhasilan observasi siswa nilai persentase 58.82% 

menunjukkan kriteria ”Sedang”. 

c). Persentase Aktivitas Siswa Siklus I  

Setelah dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut.  

Tabel 4.   Persentase Aktivitas Siswa Siklus I 

No 
SIKLUS I 

Pertemuan 1 (%) Pertemuan 2 (%) Peningkatan (%) 

1. 57.35 58.82 1.47 

Rata-

rata 
58.08 % 
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Pada siklus I pertemuan 1 diperoleh nilai persentase sebesar 

57.35% dan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh nilai persentase 

sebesar 58.82% dan terjadi peningkatan sebesar 1.47% . 

Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 

58.085 % dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat 

aktivitas siswa masih “sedang” dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media 

gambar. 

2). Kinerja Guru Dalam Proses Pembelajaran 

a). Siklus I Pertemuan 1 

Dalam proses pembelajaran siklus I pertemuan 1 guru 

menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar, guru 

sudah cukup menguasi kelas, menguasai materi pelajaran dan 

berusaha menghidupkan suasana kelas agar siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran, namun ada beberapa aspek yang perlu 

ditingkatkan kembali seperti kemampuan menggunakan media 

pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut setelah pembelajaran 

dilaksanakan.Pertanyaan yang diberikan guru hanya mampu 

dijawab oleh beberapa siswa dan tidak lebih dari 5 siswa yang 

mampu menjawabnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel 5.  Hasil Observasi Kinerja Guru dalam Pembelajaran (Siklus I Pert. 1) 

 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 
1. Kemampuan Membuka Pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan 
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e. Memberikan acuan bahan yang akan diberikan                   

 9 

2. Sikap Guru Dalam Proses Pembelajaran 

a. Kejelasan artikulasi suara 

b. Variasi gerakan badan tidak menggangu perhatian siswa 

c. Antusiasme dalam penampilan 

d. Mobilitas posisi mengajar 

  

 

 

 

 

  

 8 

3. Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 

direncanakan dalam RPP 

b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi) 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh 

d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar. 

  

 
 

 

 

 
 

  

 8 

4. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan 

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan indikator yang 

ditetapkan 

c. memiliki ketrampilan dalama menanggapi dan merespon pertanyaan 

siswa 

d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 7 

5. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunan media 

b. Ketepatan/kesesuaian penggunaan media dengan materi yang 

disampaikan 

c. Memiliki ketrampilan dalam penggunaan media pembelajaran 

d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

 

 

  

 8 
 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian 

c. Penilaian yang diberikan sesuai RPP 

  

 

 

 

  

 6 

7. Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

a. Meninjau kembali materi yang telah ditetapkan 

b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

c. Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5 

8. Tindak Lanjut/Follow Up 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun 

kelompok 

b. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

 

 

 

 

 

 

  

 3 

Jumlah Perolehan Skor 54 

Jumlah Skors Maksimal 116 

 

Persentase Kinerja Guru  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

                      Jumlah Skor Maksimal 

PersentaseKinerja Guru  =      54   X  100%   = 46,55% 

           116 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 
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Pada siklus I pertemuan 1 ini, terlihat bahwa kinerja guru 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

menunjukkan nilai persentase sebesar 46,55 % dan jika dilihat dari 

kriteria keberhasilan observasi kinerja guru menunjukkan kriteria 

”Sedang”. 

b). Siklus I Pertemuan 2 

Pada siklus I pertemuan 2, kinerja guru dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar sudah 

meningkat dibanding dengan pertemuan pertama, hal ini dapat 

dilihat dari tabel observasi berikut ini. 

Tabel 6.  Hasil Observasi Kinerja Guru dalam Pembelajaran (Siklus I Pert. 2) 

 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 
1. Kemampuan Membuka Pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan 

e. Memberikan acuan bahan yang akan diberikan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 9 

2. Sikap Guru Dalam Proses Pembelajaran 

a. Kejelasan artikulasi suara 

b. Variasi gerakan badan tidak menggangu perhatian siswa 

c. Antusiasme dalam penampilan 

d. Mobilitas posisi mengajar 

  

 

 

 

 

  

 8 

3. Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 

direncanakan dalam RPP 

b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi) 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh 

d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar. 

  

 

 

 

 

 

  

 8 

4. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan 

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan indikator yang 

ditetapkan 

c. memiliki ketrampilan dalama menanggapi dan merespon pertanyaan 

siswa 

d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan 

  

 

 

 

 

 

 

  

 8 
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5. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunan media 

b. Ketepatan/kesesuaian penggunaan media dengan materi yang 

disampaikan 

c. Memiliki ketrampilan dalam penggunaan media pembelajaran 

d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

 

  

 8 
 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian 

c. Penilaian yang diberikan sesuai RPP 

  

 

 

 

  

 6 

7. Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

a. Meninjau kembali materi yang telah ditetapkan 

b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

c. Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran 

  

 

 

 

  

 6 

8. Tindak Lanjut/Follow Up 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun 

kelompok 

b. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

  

 

 

 

  

 4 

Jumlah Perolehan Skor 57 

Jumlah Skors Maksimal 116 

 

Persentase Kinerja Guru  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

        Jumlah Skor Maksimal 

Persentase Kinerja Guru  =      57      X  100%   = 49,13% 

           116 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 

 

Pada siklus I pertemuan 2, kinerja guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

persentase sebesar 49,13 %, sedangkan pada siklus I pertemuan 1 

hanya menunjukan persentase nilai 46,55%. Pada siklus I 

pertemuan 2 ini terjadi peningkatan sebesar 2.58 %, dan jika dilihat 

dari kriteria keberhasilan observasi kinerja guru nilai persentase 

49,13% menunjukkan kriteria ”Sedang”. 

c). Persentase Kinerja Guru Siklus I  

Setelah dilakukan observasi terhadap kinerja guru dalam 

proses pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut.  
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Tabel 7.   Persentase Kinerja Guru Siklus I 

No 
SIKLUS I 

Pertemuan 1 (%) Pertemuan 2 (%) Peningkatan (%) 

1. 46,55 49,13 2,58 

Rata-

rata 
47,84% 

 

Pada siklus I pertemuan 1 diperoleh nilai persentase sebesar 

46,55% dan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh nilai persentase 

sebesar 49,13% dan terjadi peningkatan sebesar 2,58% . 

Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 

47,84 % dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat 

kinerja guru masih “sedang” dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media 

gambar. 

3). Hasil Belajar Siswa 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus I masih banyak kendala 

yang ditemukan dan harus diperbaiki guru, baik pada hasil tes awal 

(pre test) dan tes akhir (post test). Hal ini terlihat pada tabel 

distribusi hasil belajar siklus I pertemuan 1 dan 2 berikut ini. 

Tabel 8. Daftar Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus I (Pre Test) 

 

No Skor (s) Frekuensi (f) % s x f 

1. 8 5 18,52 40 

2. 7 2 7,41 14 

3. 6 7 25,93 42 

4. 5 1 3,70 5 

5. 4 6 22,22 24 

6. 3 4 14,82 12 

7. 2 1 3,70 2 

8. 1 1 3,70 1 
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JUMLAH 27 100 140 

 

Rata : ∑ sf      =  140    = 5,18 

           ∑ f            27 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa pada siklus I 

pertemuan 1 diadakan tes awal (pre test) dan hasil belajar siswa 

menunjukkan 13 siswa memperoleh nilai di bawah 6,0 dan 

sebanyak 14 siswa dari 27 siswa memperoleh nilai di atas 6,0 

dengan nilai rata-rata sebesar 5,18.  

Sedangkan pada siklus I pertemuan 2, pada saat pemberian 

tes  akhir (post test) diakhir siklus diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 9. Daftar Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus I (Post Test) 

 

No Skor (s) Frekuensi (f) % s x f 

1. 8 2 7,41 16 

2. 7 7 25,92 49 

3. 6 9 33,33 54 

4. 4 3 11,11 12 

5. 3 5 18,52 15 

6. 2 1 3,70 2 

JUMLAH 27 100 148 

 

Rata : ∑ sf      =  148    = 5,48 

           ∑ f            27 
 

 Pada siklus I pertemuan 2 (post test) terjadi peningkatan 

nilai siswa jika dibandingkan dengan nilai pada tes awal (pre test). 

Hasil tes akhir (pos test) menunjukkan sebanyak 9 siswa 

memperoleh nilai di bawah 6,0 dan sebanyak 18 siswa dari 27 

siswa memperoleh nilai di atas 6,0 dengan nilai rata-rata 5,48. Dari 
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keterangan di atas, diperoleh data persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa sebagai berikut. 

Tabel 10.  Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Nilai 

SIKLUS I 

Pre Test Post Test 

Jumlah 

Siswa 
% 

Jumlah 

Siswa 
% 

< 6.0 13 48,15 9 33,33 

> 6.0 14 51,85 18 66,67 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil tes awal (pre test) 

menunjukkan sebanyak 13 siswa (48,15%) memperoleh nilai di 

bawah 6,0. dan 14 siswa (51,85%) dari 27 siswa memperoleh nilai 

di atas 6,0. 

Sedangkan pada saat pemberian tes akhir (post test) diakhir 

siklus, menunjukkan sebanyak 9 siswa (33,33%) memperoleh nilai 

di bawah 6,0 dan sebanyak 18 siswa (66,67%) dari 27 siswa 

memperoleh nilai di atas 6,0. Hal ini membuktikan bahwa terjadi 

peningkatan nilai siswa di tes akhir (post test) jika dibandingkan 

dengan nilai pada tes awal (pre test). 

d. Refleksi 

Berdasarkan observasi/pengamatan yang dilakukan observer 

terhadap proses pembelajaran pada siklus 1, terdapat beberapa hal 

yang harus diperhatikan dan diperbaiki yaitu: 

1. Pengelolaan kelas masih kurang, siswa belum seluruhnya siap 

dalam menerima pelajaran. 

2. Pengelolaan waktu belum baik, karena belum disesuaikan dengan 

jatah waktu yang disediakan. 
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3. Siswa kurang termotivasi dalam belajar dan cenderung pasif dalam 

proses pembelajaran.  

e. Saran Perbaikan/Tindakan Kelas untuk Siklus II 

1. Usahakan situasi kelas tenang dahulu sebelum memulai proses 

pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan 

efisien. 

2. Pengelolaan waktu agar perhatikan, sesuai dengan waktu yang 

telah disesuaikan dan ditetapkan. 

3. Guru yang bersangkutan hendaknya selalu memberikan motivasi 

belajar kepada siswa selama proses pembelajaran agar siswa selalu 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

2. Siklus II 

a. Pertemuan 1 

Pelaksanaan tindakan ketiga (siklus II pertemuan 1) 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 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 akan diajarkan. Setelah itu guru menjelaskan tentang tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini, lalu siswa diberikan 

tes awal (pretest) untuk mengetahui tentang pengetahuan awal siswa 

sebelum materi diberikan.  

Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

media gambar dengan cara menempelkan media gambar di papan tulis 
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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 
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mengomentari media gambar yang digunakan untuk memberikan 

materi pelajaran. Pada siklus II pertemuan 1 ini, siswa sudah mulai 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran karena siswa sudah 

mulai terbiasa dengan cara penyampaian materi dengan media 

gambar walaupun terdapat beberapa siswa masih terlihat pasif 

dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

observasi siswa dalam pembelajaran berikut ini. 

Tabel 11.  Hasil Observasi Siswa dalam Pembelajaran (Siklus II Pertemuan 1) 
 

No Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Pra-Pembelajaran     

 1. Siswa menempati tempat duduknya masing-masing   √  

 2. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran   √  

2. Kegiatan Membuka Pembelajaran     

 1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi   √  

 2. Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

 √   

3. Kegiatan Inti Pembelajaran     

 A.   Penjelasan Materi Pelajaran     

 1. Memperhatikan dengan seksama ketika dijelaskan materi 

pelajaran 

  √  

 2. Aktif bertanya saat proses pemberian materi 

pembelajaran 

 √   

 3. Adanya interaksi positif antara guru dan siswa   √  

 4. Adanya interaksi positif diantara siswa  √   

 B.   Pendekatan/Strategi Pembelajaran     

 1. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran   √  

 2. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran   √  

 3. Siswa merasa senang menerima pembelajaran   √  

 C.   Pemanfaatan Media Pembelajaran/Sumber Belajar     

 1. Adanya interaksi positif antara siswa dan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru 

  √  

 2. Siswa tertarik pada materi yang disajikan dengan media 

pembelajaran 

  √  

 3. Siswa tampak antusias dalam mempelajari sumber belajar 

yang ditentukan guru 

 √   

 D.   Penilaian Proses dan Hasil Belajar     

 1. Siswa merasa terbimbing   √  

 2. Siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-

pertanyaan dan soal-soal yang diberikan guru 

 √   

4. Penutup     

 1. Siswa tampak senang dalam menerima penguatan dan 

tindak lanjut dari guru 

  √  

Jumlah Skor 46 

Jumlah Skor Maksimal 68 
 

 

 

Persentase Aktivitas Siswa  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

                     Jumlah Skor Maksimal 
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Persentase Aktivitas Siswa  =     46   X  100%   = 67,64% 

            68 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 

Pada siklus II pertemuan 1, terlihat bahwa aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

menunjukkan nilai prosentase sebesar 67.64 % dan jika dilihat dari 

kriteria keberhasilan observasi siswa menunjukkan kriteria 

”Tinggi”. 

b). Siklus II Pertemuan 2 

Pada siklus II pertemuan 2, siswa sudah mulai aktif 

bertanya tentang materi yang diberikan dan mulai aktif dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru 

mengenai materi yang diajarkan. Siswa mulai berani mengkritik 

temannya yang memberikan deskripsi yang kurang tepat terhadap 

media gambar yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari tabel observasi 

siswa dalam pembelajaran berikut ini.  

Tabel 12. Hasil Observasi Siswa dalam Pembelajaran (Siklus II Pertemuan 2) 
 

No Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Pra-Pembelajaran     

 1. Siswa menempati tempat duduknya masing-masing   √  

 2. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran   √  

2. Kegiatan Membuka Pembelajaran     

 1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi   √  

 2. Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

 √   

3. Kegiatan Inti Pembelajaran     

 A.   Penjelasan Materi Pelajaran     

 1. Memperhatikan dengan seksama ketika dijelaskan 

materi pelajaran 

  √  

 2. Aktif bertanya saat proses pemberian materi 

pembelajaran 

 √   

 3. Adanya interaksi positif antara guru dan siswa   √  

 4. Adanya interaksi positif diantara siswa   √  

 B.   Pendekatan/Strategi Pembelajaran     

 1. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran   √  

 2. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran   √  
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 3. Siswa merasa senang menerima pembelajaran   √  

 C.   Pemanfaatan Media Pembelajaran/Sumber Belajar     

 1. Adanya interaksi positif antara siswa dan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru 

  √  

 2. Siswa tertarik pada materi yang disajikan dengan media 

pembelajaran 

  √  

 3. Siswa tampak antusias dalam mempelajari sumber 

belajar yang ditentukan guru 

  √  

 D.   Penilaian Proses dan Hasil Belajar     

 1. Siswa merasa terbimbing   √  

 2. Siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-

pertanyaan dan soal-soal yang diberikan guru 

 √   

4. Penutup     

 1. Siswa tampak senang dalam menerima penguatan dan 

tindak lanjut dari guru 

  √  

Jumlah Skor 48 

Jumlah Skor Maksimal 68 
 

 

Persentase Aktivitas Siswa  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

                      Jumlah Skor Maksimal 

Persentase Aktivitas Siswa  =     48   X  100%   = 70,58% 

            68 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 

 

Pada siklus II pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

persentase sebesar 70.58 %, sedangkan pada siklus II pertemuan 1 

hanya menunjukan persentase nilai 67.64 %. Pada siklus II 

pertemuan 2 ini terjadi peningkatan sebesar 2.94 %., dan jika 

dilihat dari kriteria keberhasilan observasi siswa nilai persentase 

70,58% menunjukkan kriteria ”Tinggi”. 

c). Persentase Aktivitas Siswa Siklus II 

Setelah dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran pada siklus II pertemuan 1 dan pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut.. 

Tabel 13. Persentase Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No 
SIKLUS II 

Pertemuan 1 (%) Pertemuan 2 (%) Peningkatan (%) 

1. 67.64 70.58 2.94 

Rata-

rata 
69.11 % 
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Pada siklus II pertemuan 1 diperoleh nilai persentase 

sebesar 67.64% dan pada siklus II pertemuan 2 diperoleh nilai 

persentase sebesar 70.58% dan terjadi peningkatan sebesar 2.94% . 

Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 

69.11 % dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat 

aktivitas siswa “tinggi” dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar.    

2). Kinerja Guru Dalam Proses Pembelajaran 

a). Siklus II Pertemuan 1 

Dalam proses pembelajaran siklus II pertemuan 1 guru 

menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar dan jika 

dibandingkan dengan pelaksanaan di siklus 1, kinerja guru pada 

proses pembelajaran pada tahap ini terjadi peningkatan, hal ini 

dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel 14.  Hasil Observasi Kinerja Guru dalam Pembelajaran (Siklus II Pert. 1) 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 
1. Kemampuan Membuka Pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan 

e. Memberikan acuan bahan yang akan diberikan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 12 

2. Sikap Guru Dalam Proses Pembelajaran 

a. Kejelasan artikulasi suara 

b. Variasi gerakan badan tidak menggangu perhatian siswa 

c. Antusiasme dalam penampilan 

d. Mobilitas posisi mengajar 

  

 

 

 

 

  

 8 

3. Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 

direncanakan dalam RPP 

b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi) 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh 

d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar. 

  

 

 

 

 

 

  

 8 
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4. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan 

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan indikator yang 

ditetapkan 

c. memiliki ketrampilan dalama menanggapi dan merespon pertanyaan 

siswa 

d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan 

  

 

 

 

 

 

 

  

 8 

5. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunan media 

b. Ketepatan/kesesuaian penggunaan media dengan materi yang 

disampaikan 

c. Memiliki ketrampilan dalam penggunaan media pembelajaran 

d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 
 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian 

c. Penilaian yang diberikan sesuai RPP 

  

 

 

 

  

 6 

7. Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

a. Meninjau kembali materi yang telah ditetapkan 

b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

c. Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran 

  

 

 

 

  

 6 

8. Tindak Lanjut/Follow Up 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun 

kelompok 

b. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

  

 

 

 

  

 4 

Jumlah Perolehan Skor 61 

Jumlah Skors Maksimal 116 
 

Persentase Kinerja Guru  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

                      Jumlah Skor Maksimal 

Persentase Kinerja Guru  =      61   X  100%   = 52,58% 

           116 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 

 

Pada siklus II pertemuan 1, terlihat bahwa kinerja guru 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

menunjukkan nilai persentase sebesar 52,58 % dan jika dilihat dari 

kriteria keberhasilan observasi kinerja guru menunjukkan kriteria 

”sedang”. 

b). Siklus II Pertemuan 2 

Pada siklus II pertemuan 2, kinerja guru dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar sudah 
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meningkat dibanding dengan pertemuan pertama, hal ini dapat 

dilihat dari tabel observasi berikut ini. 

Tabel 15.  Hasil Observasi Kinerja Guru dalam Pembelajaran (Siklus II Pert. 2) 
 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 
1. Kemampuan Membuka Pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan 

e. Memberikan acuan bahan yang akan diberikan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 12 

2. Sikap Guru Dalam Proses Pembelajaran 

a. Kejelasan artikulasi suara 

b. Variasi gerakan badan tidak menggangu perhatian siswa 

c. Antusiasme dalam penampilan 

d. Mobilitas posisi mengajar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 9 

3. Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 

direncanakan dalam RPP 

b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi) 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh 

d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

4. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan 

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan indikator yang 

ditetapkan 

c. memiliki ketrampilan dalama menanggapi dan merespon pertanyaan 

siswa 

d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

5. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunan media 

b. Ketepatan/kesesuaian penggunaan media dengan materi yang 

disampaikan 

c. Memiliki ketrampilan dalam penggunaan media pembelajaran 

d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian 

c. Penilaian yang diberikan sesuai RPP 

  

 

 

 

  

 6 

7. Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

a. Meninjau kembali materi yang telah ditetapkan 

b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

c. Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran 

  

 

 

 

  

 6 
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8. Tindak Lanjut/Follow Up 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun 

kelompok 

b. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

  

 

 

 

  

 4 

Jumlah Perolehan Skor 66 

Jumlah Skors Maksimal 116 
 

PersentaseKinerja Guru  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

         Jumlah Skor Maksimal 

PersentaseKinerja Guru  =      66   X  100%   = 56,89% 

           116 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 

 

Pada siklus II pertemuan 2, kinerja guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

persentase sebesar 56,89 %, sedangkan pada siklus II pertemuan 1 

hanya menunjukan persentase nilai 52,58 %. Pada siklus II 

pertemuan 2 ini terjadi peningkatan sebesar 4,31 %., dan jika 

dilihat dari kriteria keberhasilan observasi siswa nilai persentase 

56,89% menunjukkan kriteria ”Sedang”. 

c). Persentase Kinerja Guru Siklus II 

Setelah dilakukan observasi terhadap kinerja guru dalam 

proses pembelajaran pada siklus II pertemuan 1 dan pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut.. 

Tabel 16. Persentase Kinerja Guru Siklus II 
 

No 
SIKLUS II 

Pertemuan 1 (%) Pertemuan 2 (%) Peningkatan (%) 

1. 52,58 56,89 4,31 

Rata-

rata 
54,73% 

 

Pada siklus II pertemuan 1 diperoleh nilai persentase 

sebesar 52,58% dan pada siklus II pertemuan 2 diperoleh nilai 

persentase sebesar 56,89% dan terjadi peningkatan sebesar 4,31% . 
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Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 

54,73 % dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat 

kinerja guru “Sedang” dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar.    

3). Hasil Belajar Siswa 

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. Hal ini 

terlihat pada tabel distribusi hasil belajar siklus II pertemuan 1 dan 

2 berikut ini. 

Tabel 17. Daftar Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus II (Pre Test) 

 

No Skor (s) Frekuensi (f) % s x f 

1. 10 5 18,52 50 

2. 9 3 11,11 27 

3. 8 4 14,82 32 

4. 7 4 14,82 28 

5. 6 6 22,22 36 

6. 4 1 3,70 4 

7. 3 2 7,41 6 

8. 2 1 3,70 2 

9. 0 1 0 0 

JUMLAH 27 100 185 

 

Rata : ∑ sf      =  185    = 6,85 

           ∑ f            27 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa pada siklus II 

pertemuan 1 diadakan tes awal (pre test) dan hasil belajar siswa 

menunjukkan 5 siswa memperoleh nilai di bawah 6,0 dan sebanyak 

22 siswa dari 27 siswa memperoleh nilai di atas 6,0 dengan nilai 

rata-rata 6.85. 
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Sedangkan pada siklus II pertemuan 2, pada saat pemberian 

tes  akhir (post test) diakhir siklus diperoleh data sebagai berikut.  

  Tabel 18. Daftar Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus II (Post Test) 

 

No Skor (s) Frekuensi (f) % s x f 

1. 10 3 11,11 30 

2. 9 5 18,52 45 

3. 8 7 25,93 56 

4. 7 3 11,11 21 

5. 6 5 18,52 30 

6. 5 2 7,41 10 

7. 4 1 3,70 4 

8. 3 1 3,70 3 

JUMLAH 27 100 199 

 

Rata : ∑ sf      =  199    = 7,37 

           ∑ f            27 
 

Pada siklus II pertemuan 2, pada saat pemberian tes akhir 

(post test) diakhir siklus, terjadi peningkatan nilai siswa jika 

dibandingkan dengan nilai pada tes awal (pre test). Hasil tes akhir 

(pos test) menunjukkan sebanyak 4 siswa memperoleh nilai di 

bawah 6,0 dan sebanyak 23 siswa dari 27 siswa memperoleh nilai 

di atas 6,0 dengan nilai rata-rata 7,37. Dari keterangan di atas, 

diperoleh data persentase ketuntasan hasil belajar siswa  sebagai 

berikut. 

Tabel 19. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 
 

Nilai 

SIKLUS II 

Pre Test Post Test 

Jumlah 

Siswa 
% 

Jumlah 

Siswa 
% 

< 6.0 5 18,52 4 14,82 

> 6.0 22 81,48 23 85,18 
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Berdasarkan tabel di atas, hasil tes awal (pre test) 

menunjukkan sebanyak 5 siswa (18,52%) memperoleh nilai di 

bawah 6,0. dan 22 siswa (81,48%) dari 27 siswa memperoleh nilai 

di atas 6,0. 

Sedangkan pada saat pemberian tes akhir (post test) diakhir 

siklus, menunjukkan sebanyak 4 siswa (14,82%) memperoleh nilai 

di bawah 6,0 dan sebanyak 23 siswa (85,18%) dari 27 siswa 

memperoleh nilai di atas 6,0. Hal ini membuktikan bahwa terjadi 

peningkatan nilai siswa di tes akhir (post test) jika dibandingkan 

dengan nilai pada tes awal (pre test). 

d. Refleksi 

Berdasarkan observasi/pengamatan yang dilakukan observer 

terhadap proses pembelajaran pada siklus 2, terdapat beberapa hal 

yang harus diperhatikan dan diperbaiki yaitu: 

1. Pengelolaan kelas sudah cukup baik, sebagian siswa siap untuk 

menerima pelajaran. 

2. Pengelolaan waktu cukup baik, sudah dapat menyesuaikan dengan 

alokasi waktu yang disediakan. 

3. Memperbanyak pertanyaan yang diberikan kepada siswa, agar 

siswa merasa tertantang untuk bertanya. 

4. Siswa mulai antusias dan termotivasi dalam belajar walaupun 

beberapa siswa masih terlihat pasif. 

e.  Saran Perbaikan/Tindakan Kelas untuk Siklus III 

1. Kelas harus tetap diusahakan tenang dahulu sebelum memulai 

proses pembelajaran, agar pembelajarannya berjalan efektif dan 

efisien.  

2. Pengelolaan waktu agar dapat disesuaikan kembali, agar seluruh 

materi dapat disampaikan dengan tepat. 
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3. Guru hendaknya memiliki banyak pertanyaan yang menggugah 

siswa untuk aktif bertanya dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 

4. Guru harus selalu memberikan motivasi belajar kepada siswa 

selama proses pembelajaran agar siswa selalu aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

3 Siklus III 

a. Pertemuan 1 

Pelaksanaan tindakan kelima (siklus III pertemuan 1) 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 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 akan diajarkan. Setelah itu guru menjelaskan tentang tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini, lalu siswa diberikan tes 

awal (pretest) untuk mengetahui tentang pengetahuan awal siswa 

sebelum materi diberikan.  

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 mulai 

menjelaskan materi PKn yaitu “Menerima dan Mematuhi 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 
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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. 

b. Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan keenam (siklus III pertemuan 2) 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 April 2010 pada pukul 08.25 WIB. 

Guru memasuki kelas dan mengisyaratkan kepada ketua kelas untuk 

memimpin teman-teman mempersiapkan diri untuk belajar. Guru 

memberi salam dan dilanjutkan mengabsen siswa, Siswa diberikan 

pertanyaan oleh guru yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan 

pada pertemuan pertama.  

Pada pertemuan ini, guru hanya mengulang materi yang telah 

diberikan karena materi terakhir sudah diberikan pada siklus 3 

pertemuan pertama, guru hanya 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 

Pendidikan Kewarganegaraan yang telah diberikan. 

c. Hasil Pelaksanaan Siklus III 

1).  Aktivitas Belajar Siswa 

  a). Siklus III Pertemuan 1 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus III proses pembelajaran 

sudah berjalan baik, kendala-kendala yang terjadi disiklus II sudah 
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mulai dapat diperbaiki pada pelaksanaan siklus III ini. Ketika guru 

menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar, Sebagian 

besar siswa sudah mulai aktif bertanya dan mulai berani 

mengomentari media gambar yang digunakan untuk memberikan 

materi pelajaran. Pada siklus III pertemuan 1 ini, sebagian besar 

siswa sudah aktif dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

siswa sudah mulai terbiasa dengan cara penyampaian materi 

dengan media gambar walaupun terdapat beberapa siswa masih 

terlihat pasif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

tabel observasi siswa dalam pembelajaran berikut ini 

Tabel 20. Hasil Observasi Siswa dalam Pembelajaran (Siklus III Pertemuan 1) 

No Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Pra-Pembelajaran     

 1. Siswa menempati tempat duduknya masing-masing    √ 

 2. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran    √ 

2. Kegiatan Membuka Pembelajaran     

 1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi   √  

 2. Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

  √  

3. Kegiatan Inti Pembelajaran     

 A.   Penjelasan Materi Pelajaran     

 1. Memperhatikan dengan seksama ketika dijelaskan materi 

pelajaran 

  √  

 2. Aktif bertanya saat proses pemberian materi 

pembelajaran 

 √   

 3. Adanya interaksi positif antara guru dan siswa   √  

 4. Adanya interaksi positif diantara siswa   √  

 B.   Pendekatan/Strategi Pembelajaran     

 1. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran   √  

 2. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran   √  

 3. Siswa merasa senang menerima pembelajaran   √  

 C.   Pemanfaatan Media Pembelajaran/Sumber Belajar     

 1. Adanya interaksi positif antara siswa dan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru 

  √  

 2. Siswa tertarik pada materi yang disajikan dengan media 

pembelajaran 

  √  

 3. Siswa tampak antusias dalam mempelajari sumber belajar 

yang ditentukan guru 

  √  

 D.   Penilaian Proses dan Hasil Belajar     

 1. Siswa merasa terbimbing   √  

 2. Siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-

pertanyaan dan soal-soal yang diberikan guru 

 √   
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4. Penutup     

 1. Siswa tampak senang dalam menerima penguatan dan 

tindak lanjut dari guru 

  √  

Jumlah Skor 51 

Jumlah Skor Maksimal 68 

 

Persentase Aktivitas Siswa  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

        Jumlah Skor Maksimal 

Persentase Aktivitas Siswa  =     51   X  100%   = 75% 

           68 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 
 

Pada siklus III pertemuan 1, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

prosentase sebesar 75 % dan jika dilihat dari kriteria keberhasilan 

observasi siswa menunjukkan kriteria ”Tinggi”. 

  b). Siklus III Pertemuan 2 

Pada siklus III pertemuan 2 ini, guru hanya mengulang 

materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama. Sebagian 

besar siswa sudah aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena siswa sudah mulai terbiasa dengan cara penyampaian materi 

dengan media gambar mengenai materi yang diajarkan. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel observasi siswa dalam pembelajaran 

berikut. 

Tabel 21. Hasil Observasi Siswa dalam Pembelajaran (Siklus III Pertemuan 2) 
 

No Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Pra-Pembelajaran     

 1. Siswa menempati tempat duduknya masing-masing    √ 

 2. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran    √ 

2. Kegiatan Membuka Pembelajaran     

 1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi   √  

 2. Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

  √  

3. Kegiatan Inti Pembelajaran     

 A.   Penjelasan Materi Pelajaran     

 1. Memperhatikan dengan seksama ketika dijelaskan 

materi pelajaran 

  √  
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 2. Aktif bertanya saat proses pemberian materi 

pembelajaran 

  √  

 3. Adanya interaksi positif antara guru dan siswa   √  

 4. Adanya interaksi positif diantara siswa   √  

 B.   Pendekatan/Strategi Pembelajaran     

 1. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran   √  

 2. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran   √  

 3. Siswa merasa senang menerima pembelajaran   √  

 C.   Pemanfaatan Media Pembelajaran/Sumber Belajar     

 1. Adanya interaksi positif antara siswa dan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru 

  √  

 2. Siswa tertarik pada materi yang disajikan dengan media 

pembelajaran 

  √  

 3. Siswa tampak antusias dalam mempelajari sumber 

belajar yang ditentukan guru 

  √  

 D.   Penilaian Proses dan Hasil Belajar     

 1. Siswa merasa terbimbing   √  

 2. Siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-

pertanyaan dan soal-soal yang diberikan guru 

  √  

4. Penutup     

 1. Siswa tampak senang dalam menerima penguatan dan 

tindak lanjut dari guru 

  √  

Jumlah Skor 54 

Jumlah Skor Maksimal 68 

 

Persentase Aktivitas Siswa  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

        Jumlah Skor Maksimal 

Persentase Aktivitas Siswa  =     54   X  100%   = 79,41% 

           68 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 

Pada siklus III pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

persentase sebesar 79,41%, sedangkan pada siklus III pertemuan 1 

hanya menunjukan persentase nilai 75 %. Pada siklus II pertemuan 

2 ini terjadi peningkatan sebesar 4,41 %., dan jika dilihat dari 

kriteria keberhasilan observasi siswa nilai persentase 79,41% 

menunjukkan kriteria ”Tinggi”. 

 c). Persentase Aktivitas Siswa Siklus III 

Setelah dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran pada siklus III pertemuan 1 dan pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 22. Persentase Aktivitas Siswa Siklus III 

 

No 
SIKLUS III 

Pertemuan 1 (%) Pertemuan 2 (%) Peningkatan (%) 

1. 75 79.41 4.41 

Rata-

rata 
77.20 % 

 

Pada siklus III pertemuan 1 diperoleh nilai persentase 

sebesar 75% dan pada siklus III pertemuan 2 diperoleh nilai 

persentase sebesar 79.41% dan terjadi peningkatan sebesar 4,41% . 

Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 

77.20 % dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat 

aktivitas siswa “tinggi” dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar. 

2). Kinerja Guru Dalam Proses Pembelajaran 

a). Siklus III Pertemuan 1 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus III proses pembelajaran 

yang dialkukan oleh guru sudah berjalan baik, kendala-kendala 

yang terjadi disiklus II sudah mulai dapat diperbaiki pada 

pelaksanaan siklus III, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel 23.  Hasil Observasi Kinerja Guru dalam Pembelajaran (Siklus III Pert. 1) 
 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 
1. Kemampuan Membuka Pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan 

e. Memberikan acuan bahan yang akan diberikan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 12 

2. Sikap Guru Dalam Proses Pembelajaran 

a. Kejelasan artikulasi suara 

b. Variasi gerakan badan tidak menggangu perhatian siswa 
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c. Antusiasme dalam penampilan 

d. Mobilitas posisi mengajar 
 

 

 10 

3. Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 

direncanakan dalam RPP 

b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi) 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh 

d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

4. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan 

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan indikator yang 

ditetapkan 

c. memiliki ketrampilan dalama menanggapi dan merespon pertanyaan 

siswa 

d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

5. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunan media 

b. Ketepatan/kesesuaian penggunaan media dengan materi yang 

disampaikan 

c. Memiliki ketrampilan dalam penggunaan media pembelajaran 

d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 
 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian 

c. Penilaian yang diberikan sesuai RPP 

  

 

 

 

  

 6 

7. Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

a. Meninjau kembali materi yang telah ditetapkan 

b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

c. Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran 

  

 

 

 

  

 6 

8. Tindak Lanjut/Follow Up 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun 

kelompok 

b. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

  

 

 

 

  

 4 

Jumlah Perolehan Skor 69 

Jumlah Skors Maksimal 116 

 

Persentase Kinerja Guru  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

        Jumlah Skor Maksimal 

Persentase Kinerja Guru  =      69  X  100%   = 59,48% 

           116 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 

 

Pada siklus III pertemuan 1, kinerja guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

persentase sebesar 54,98 % dan jika dilihat dari kriteria 
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keberhasilan observasi kinerja guru menunjukkan kriteria 

”Sedang”. 

b). Siklus III Pertemuan 2 

Pada siklus III pertemuan 2, kinerja guru dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar sudah 

meningkat dibanding dengan pertemuan pertama, hal ini dapat 

dilihat dari tabel observasi berikut ini. 

Tabel 24.  Hasil Observasi Kinerja Guru dalam Pembelajaran (Siklus III Pert 2) 
 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 
1. Kemampuan Membuka Pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan 

e. Memberikan acuan bahan yang akan diberikan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

 13 

2. Sikap Guru Dalam Proses Pembelajaran 

a. Kejelasan artikulasi suara 

b. Variasi gerakan badan tidak menggangu perhatian siswa 

c. Antusiasme dalam penampilan 

d. Mobilitas posisi mengajar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 

3. Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 

direncanakan dalam RPP 

b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi) 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh 

d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 

4. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan 

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan indikator yang 

ditetapkan 

c. memiliki ketrampilan dalama menanggapi dan merespon pertanyaan 

siswa 

d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 

5. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunan media 

b. Ketepatan/kesesuaian penggunaan media dengan materi yang 

disampaikan 

c. Memiliki ketrampilan dalam penggunaan media pembelajaran 

d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian 

c. Penilaian yang diberikan sesuai RPP 

  

 

 

 

  

 6 

7. Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

a. Meninjau kembali materi yang telah ditetapkan 

b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

c. Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran 

  

 

 

 

  

 6 

8. Tindak Lanjut/Follow Up 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun 

kelompok 

b. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

  

 

 

 

  

 4 

Jumlah Perolehan Skor 73 

Jumlah Skors Maksimal 116 

 

Persentase Kinerja Guru  =  Jumlah Perolehan Skor   X  100%   = 

         Jumlah Skor Maksimal 

 

Persentase Kinerja Guru  =      73   X  100%   = 62,93% 

            116 

(Dimodifikasi dari: Aqib, dkk, 2009: 41) 

 

Pada siklus III pertemuan 2, kinerja guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

persentase sebesar 62,93%, sedangkan pada siklus III pertemuan 1 

hanya menunjukan persentase nilai 59,48 %. Pada siklus III 

pertemuan 2 ini terjadi peningkatan sebesar 3,45%, dan jika dilihat 

dari kriteria keberhasilan observasi kinerja guru nilai persentase 

62,93% menunjukkan kriteria ”Tinggi”. 

c). Persentase Kinerja Guru Siklus III 

Setelah dilakukan observasi terhadap kinerja guru dalam 

proses pembelajaran pada siklus III pertemuan 1 dan pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 25. Persentase Kinerja Guru Siklus III 

 

No 
SIKLUS III 

Pertemuan 1 (%) Pertemuan 2 (%) Peningkatan (%) 

1. 59,48 62,93 3,45 

Rata-

rata 
61,20% 

 

Pada siklus III pertemuan 1 diperoleh nilai persentase 

sebesar 59,48% dan pada siklus III pertemuan 2 diperoleh nilai 

persentase sebesar 62,93% dan terjadi peningkatan sebesar 3,45% . 

Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 

61,20% dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat 

kinerja guru “tinggi” dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar. 

2. Hasil Belajar Siswa 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus III proses pembelajaran 

sudah berjalan baik, kendala-kendala yang terjadi disiklus II sudah 

mulai dapat diperbaiki pada pelaksanaan siklus III ini. Hal ini 

terlihat pada tabel distribusi hasil belajar siklus III pertemuan 1 dan 

2 berikut ini. 

 Tabel 26.  Daftar Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus III (Pre Test) 

 

No Skor (s) Frekuensi (f) % s x f 

1. 10 3 11,11 30 

2. 9 2 7,41 18 

3. 8 14 51,82 112 

4. 7 1 3,70 7 

5. 6 4 14,82 24 

6. 4 1 3,70 4 

7. 3 1 3,70 3 

8. 2 1 3,70 2 
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JUMLAH 27 100 200 

 

Rata : ∑ sf      =  200    = 7,40 

           ∑ f            27 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa pada siklus III 

pertemuan 1 diadakan tes awal (pre test) dan hasil belajar siswa 

menunjukkan 3 siswa memperoleh nilai di bawah 6,0 dan sebanyak 

24 siswa dari 27 siswa memperoleh nilai di atas 6,0 dengan nilai 

rata-rata 7,40.  

Sedangkan pada siklus II pertemuan 2, pada saat pemberian 

tes  akhir (post test) diakhir siklus diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 27.  Daftar Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus (Post Test) 

 

No Skor (s) Frekuensi (f) % s x f 

1. 10 2 7,41 20 

2. 9 6 22,22 54 

3. 8 12 44,44 96 

4. 7 2 7,41 14 

5. 6 3 11,11 18 

6. 5 2 7,41 10 

JUMLAH 27 100 212 

 

Rata : ∑ sf      =  212    = 7,85 

           ∑ f            27 

Pada siklus III pertemuan 2, pada saat pemberian tes akhir 

(post test) diakhir siklus, terjadi peningkatan nilai siswa jika 

dibandingkan dengan nilai pada tes awal (pre test). Hasil tes akhir 

(pos test) menunjukkan sebanyak 2 siswa memperoleh nilai di 

bawah 6,0 dan sebanyak 25 siswa dari 27 siswa memperoleh nilai 
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di atas 6,0 dengan nilai rata-rata 7,85. Dari keterangan di atas, 

diperoleh data persentase ketuntasan hasil belajar siswa  sebagai 

berikut. 

Tabel 28. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus III 
 

 

Nilai 

 

SIKLUS III 

Pre Test Post Test 

Jumlah 

Siswa 
% 

Jumlah 

Siswa 
% 

< 6.0 3 11,12 2 7,41 

> 6.0 24 88,88 25 92,59 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil tes awal (pre test) 

menunjukkan sebanyak 3 siswa (11,12%) memperoleh nilai di 

bawah 6,0. dan 22 siswa (88,88%) dari 27 siswa memperoleh nilai 

di atas 6,0. 

Sedangkan pada saat pemberian tes akhir (post test) diakhir 

siklus, menunjukkan sebanyak 2 siswa (7,41%) memperoleh nilai 

di bawah 6,0 dan sebanyak 23 siswa (92,59%) dari 27 siswa 

memperoleh nilai di atas 6,0. Hal ini membuktikan bahwa terjadi 

peningkatan nilai siswa di tes akhir (post test) jika dibandingkan 

dengan nilai pada tes awal (pre test). 

c. Refleksi 

Berdasarkan observasi/pengamatan yang dilakukan observer 

terhadap proses pembelajaran pada siklus 3, bahwa proses pembelajaran 

sudah memenuhi harapan yaitu: 

1. Pengelolaan kelas sudah baik, sebagian besar siswa siap untuk 

menerima pelajaran. 
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2. Pengelolaan waktu sudah baik, sudah disesuaikan dengan alokasi 

waktu yang disediakan. 

3. Siswa aktif dan merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran 

hal ini ditunjukkan dari aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

C. Pembahasan 

1. Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media pembelajaran yaitu media 

gambar dapat berjalan dengan baik dan meningkat sesuai dengan teori 

menurut Nana Sudjana (1982: 23 dalam Arsyad 2000: 3) yang menyatakan 

bahwa media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada giliranya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar 

yang dicapainya. Walaupun masih perlu adanya perbaikan yang harus 

dilakukan agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan hasil belajar 

dapat ditingkatkan. Berdasarkan pengamatan observer dapat dilihat 

rekapitulasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar sebagai berikut: 

Tabel 29.  Rekapitulasi Persentase Aktivitas Siswa Per-Siklus 

 

No 

SIKLUS 

I II III 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnngktan 

(%) 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnngktan 

(%) 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnngktan 

(%) 

1. 57.35 58.82 1.47 67.64 70.58 2.94 75 79.41 4.41 

Rata-

rata 
58.08 % 69.11 % 77.20 % 
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Berdasarkan tabel diatas, Observasi aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan 1 diperoleh nilai persentase sebesar 57.35% dan pada siklus I 

pertemuan 2 diperoleh nilai persentase sebesar 58.82% dan terjadi 

peningkatan sebesar 1.47%. Rata-rata dari kedua observasi tersebut sebesar 

58,08% dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa 

masih “sedang” dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan menggunakan media gambar. 

Pada observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan 1 diperoleh nilai 

persentase sebesar 67,64% dan pada siklus II pertemuan 2 diperoleh nilai 

persentase sebesar 70,58% dan terjadi peningkatan sebesar 2,94%. Rata-rata 

dari kedua observasi tersebut sebesar 69,11% dan pada kriteria keberhasilan 

menunjukkan tingkat aktivitas siswa masih “tinggi” dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media 

gambar. 

Pada Observasi aktivitas siswa siklus III pertemuan 1 diperoleh nilai 

persentase sebesar 75% dan pada siklus III pertemuan 2 diperoleh nilai 

persentase sebesar 79,41% dan terjadi peningkatan sebesar 2,94%.. Rata-rata 

dari kedua observasi tersebut sebesar 77,20% dan pada kriteria keberhasilan 

menunjukkan tingkat aktivitas siswa masih “tinggi” dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media 

gambar. Dari pelaksanaan ketiga siklus tersebut ditemukan data bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas siswa disetiap siklusnya, hal ini membuktikan bahwa 

penggunaan media gambar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
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Persentase aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menunjukkan 

peningkatan di setiap pertemuan pada masing-masing siklus, seperti yang 

tergambar pada bagan grafik berikut ini. 

Gambar 1. Grafik Rekapitulasi Persentase Aktivitas Siswa Per-Siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

1. Pada siklus I pertemuan 1, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 57,35 

% dan pada siklus I pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase 

sebesar 58.82 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 1.47 %. Dari 

kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 58.08 % dan pada 

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa masih “sedang” 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan media gambar. 
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2. Pada siklus II pertemuan 1, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 67.64 

% dan pada siklus II pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase 

sebesar 70.58 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 2.94 %. Dari 

kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 69.11 % dan pada 

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa “tinggi” dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan 

media gambar. 

3. Pada siklus III pertemuan 1, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 75 % 

dan pada siklus I pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 79.41 

%, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 4.41 %. Dari kedua hasil 

tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 77.20 % dan pada kriteria 

keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa “tinggi” dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media 

gambar. 

 

2. Aktivitas Guru dalam Proses Pembelajaran 

Aktivitas guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar dapat berjalan dengan 

baik walaupun masih perlu adanya perbaikan dalam kinerja guru dalam 

mengajar agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan hasil belajar 

dapat ditingkatkan. Berdasarkan pengamatan observer dapat dilihat 
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rekapitulasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar sebagai berikut: 

Tabel 30.  Rekapitulasi Persentase Aktivitas Guru Per-Siklus 

 

No 

SIKLUS 

I II III 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnngktan 

(%) 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnngktan 

(%) 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnngktan 

(%) 

1. 46.55 49.13 2.58 52.58 56.89 4.31 59.48 62.93 3.45 

Rata-

rata 
47.84 % 54.73 % 61.20 % 

 

Berdasarkan tabel diatas, Observasi aktivitas guru pada siklus I 

pertemuan 1 diperoleh nilai persentase sebesar 46,55% dan pada siklus I 

pertemuan 2 diperoleh nilai persentase sebesar 49,13% dan terjadi 

peningkatan sebesar 2,58%. Rata-rata dari kedua observasi tersebut sebesar 

47,84% dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas guru 

masih “sedang” dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan menggunakan media gambar. 

Pada observasi aktivitas guru siklus II pertemuan 1 diperoleh nilai 

persentase sebesar 52,58% dan pada siklus II pertemuan 2 diperoleh nilai 

persentase sebesar 56,89% dan terjadi peningkatan sebesar 4,31%. Rata-rata 

dari kedua observasi tersebut sebesar 54,73% dan pada kriteria keberhasilan 

menunjukkan tingkat aktivitas guru masih “sedang” dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media 

gambar. 

Pada Observasi aktivitas guru siklus III pertemuan 1 diperoleh nilai 

persentase sebesar 59,48% dan pada siklus III pertemuan 2 diperoleh nilai 
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persentase sebesar 62,93% dan terjadi peningkatan sebesar 3,45%.. Rata-rata 

dari kedua observasi tersebut sebesar 61,20% dan pada kriteria keberhasilan 

menunjukkan tingkat aktivitas guru masih “tinggi” dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar.  

Persentase aktivitas guru dalam proses pembelajaran menunjukkan 

peningkatan di setiap pertemuan pada masing-masing siklus, seperti yang 

tergambar pada bagan grafik berikut ini. 

Gambar 2. Grafik Rekapitulasi Persentase Aktivitas Guru Per-Siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

1. Pada siklus I pertemuan 1, aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 46.55 

% dan pada siklus I pertemuan 2, aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase 

sebesar 49.13 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 2.58 %. Dari 

kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 47.84 % dan pada 

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas guru masih “sedang” 
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dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan media gambar. 

2. Pada siklus II pertemuan 1, aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 52.58 

% dan pada siklus II pertemuan 2, aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase 

sebesar 56.89 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 4.31 %. Dari 

kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 54.73 % dan pada 

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas guru “sedang” dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan 

media gambar. 

3. Pada siklus III pertemuan 1, aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 59.48 

% dan pada siklus I pertemuan 2, aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase 

sebesar 62.93 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 3.45 %. Dari 

kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 61.20 % Pada kriteria 

keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas guru “tinggi” dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media 

gambar. 

 

3. Hasil Belajar Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar menunjukkan adanya 

peningkatan ketuntasan belajar dan nilai hasil disetiap siklusnya sesuai dengan 
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teori Arif Sadiman (2005: 29) Pepatah Cina yang mengatakan bahwa ”sebuah 

gambar berbicara banyak dari seribu kata”, karena gambar, pengalaman dan 

pengertian peserta didik menjadi luas, lebih jelas dan tidak mudah dilupakan, 

serta lebih konkret dalam setiap ingatan peserta didik. Walaupun dalam 

pelaksanaannya belum mencapai nilai yang maksimal, Hal ini dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 31.  Rekapitulasi Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Per-Siklus 

 

Nilai 

Siklus 

I II III 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Jml  

Ssw 
% 

Jml 

Ssw 
% 

Jml 

Ssw 
% 

Jml 

Ssw 
% 

Jml 

Ssw 
% 

Jml 

Ssw 
% 

< 6,0 13 48,15 9 33,33 5 18,52 4 14,82 3 11,12 2 7,41 

> 6,0 14 51,85 18 66,67 22 81,48 23 85,18 24 88,88 25 92,59 

 

Berdasarkan tabel diatas, ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 1 

menunjukkan peningkatan, pada siklus I pertemuan 1 diadakan per test, 

ketuntasan belajar siswa menunjukkan 13 siswa (48,15%) mendapat nilai di 

bawah 6,0 dan 14 siswa (51,85%) memperoleh nilai diatas 6,0. Pada siklus I 

pertemuan 2 diadakan post test, ketuntasan belajar siswa menunjukkan 9 

siswa (33,33%) mendapat nilai di bawah 6,0 dan 14 siswa (66,67%) 

memperoleh nilai diatas 6,0. Ketuntasan belajar kelas siklus I meningkat dari 

14 siswa (51.58 %) menjadi 18 siswa (66.67 %). 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan 

peningkatan dari siklus I, pada siklus II pertemuan 1 diadakan pre test, 

ketuntasan belajar siswa menunjukkan 5 siswa (18,52%) mendapat nilai di 

bawah 6,0 dan 14 siswa (81,48%) memperoleh nilai diatas 6,0. Pada siklus 

II pertemuan 2 diadakan post test, ketuntasan belajar siswa menunjukkan 4 

siswa (14,82%) mendapat nilai di bawah 6,0 dan 23 siswa (85,18%) 
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memperoleh nilai diatas 6,0. Ketuntasan belajar kelas siklus II meningkat 

dari 22 siswa (81,48 %) menjadi 23 siswa (85,18 %). 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus III menunjukkan 

peningkatan dari siklus I dan II, pada siklus III pertemuan 1 diadakan pre 

test, ketuntasan belajar siswa menunjukkan 3 siswa (11,12%) mendapat nilai 

di bawah 6,0 dan 24 siswa (88,88%) memperoleh nilai diatas 6,0. Pada 

siklus I pertemuan 2 diadakan post test, ketuntasan belajar siswa 

menunjukkan 2 siswa (7,41%) mendapat nilai di bawah 6,0 dan 25 siswa 

(92,59%) memperoleh nilai diatas 6,0. Ketuntasan belajar kelas siklus III 

meningkat dari 24 siswa (88,88 %) menjadi 25 siswa (92,59%). 

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 

menunjukkan peningkatan di setiap pertemuan pada masing-masing siklus, 

seperti yang tergambar pada bagan grafik berikut ini. 

Gambar 3. Grafik Rekapitulasi Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

1. Pada siklus I hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan, pada saat 

diadakan pre test siswa yang tuntas belajar sebanyak 14 siswa (51.58 %) 

dan pada post test meningkat menjadi 18 siswa (66.67 %). 
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2. Pada siklus II hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan dari siklus I, 

pada saat diadakan pre test siswa yang tuntas belajar sebanyak 22 siswa 

(81.48 %) dan pada post test meningkat menjadi 23 siswa (85.18 %). 

3. Pada siklus III hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan dari siklus I 

dan II, pada saat diadakan pre test siswa yang tuntas belajar 24 siswa 

(88.88 %) dan pada post test meningkat menjadi menjadi 25 siswa (92.59 

%). 

Penggunaan media gambar dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa dan nilai 

hasil belajar siswa hal ini sesuai dengan nilai hasil belajar yang telah 

dilakukan siswa pada siklus I sampai siklus III yang terdapat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 32.  Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa Per-Siklus 

No 

 

Rentang 

Nilai 

Siklus I Siklus II Siklus III 

∑ 

Pre 

Test 

(%) 

∑ 

Post 

Test 

(%) 

∑ 

Pre 

Test 

(%) 

∑ 

Post 

Test 

(%) 

∑ 

Pre 

Test 

(%) 

∑ 

Post 

Test 

(%) 

1. < 6.0 14 51.85 9 33.33 5 18.52 4 14.82 3 11.11 2 7.41 

2. 6.0 – 7.0 8 29.63 16 59.26 10 37.03 8 29.63 5 18.52 5 18.52 

3. 7.1 – 8.0 5 18.52 2 7.41 4 14.82 7 25.92 14 51.85 12 44.44 

4. > 8.0 - - - - 8 29.63 8 29.63 5 18.52 8 29.63 

Jumlah 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 

Nilai Rata-Rata 

Per-Pertemuan 
5.18 5.48 6.85 7.33 7.44 7.85 

Nilai Rata-Rata 

Kelas Per-Siklus 
5.33 7.11 7.62 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai hasil belajar siswa pada siklus 1 

menunjukkan peningkatan, pada siklus I pertemuan 1 diadakan pre test, 

diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 5,18 dan pada siklus I 

pertemuan 2 diadakan post test, diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 5,48. Untuk nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 5,33. 
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Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan peningkatan 

dari siklus I, pada siklus II pertemuan 1 diadakan pre test, diperoleh nilai rata-

rata hasil belajar siswa sebesar 6,85 dan pada siklus II pertemuan 2 diadakan 

post test, diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 7,33. Untuk nilai 

rata-rata kelas pada siklus II sebesar 7,11. 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus III menunjukkan 

peningkatan dari siklus I dan II, pada siklus III pertemuan 1 diadakan pre test, 

diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 7,44 dan pada siklus II 

pertemuan 2 diadakan post test, diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 7,85. Untuk nilai rata-rata kelas pada siklus III sebesar 7,62. 

Persentase ketuntasan nilai rata-rata hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran menunjukkan peningkatan di setiap pertemuan pada masing-

masing siklus, seperti yang tergambar pada bagan grafik berikut ini. 

Gambar 4. Grafik Rekapitulasi Persentase Nilai Rata-Rata Hasil Belajar  
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Keterangan: 

 

1. pada siklus I pertemuan 1 diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 5,18 dan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh nilai rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 5,48. Untuk nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 

5,33. 

2. Pada siklus II pertemuan 1 diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 6,85 dan pada siklus II pertemuan 2 diperoleh nilai rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 7,33. Untuk nilai rata-rata kelas pada siklus II 

sebesar 7,11. 

3. Pada siklus III pertemuan 1, diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 7,44 dan pada siklus II pertemuan 2 diperoleh nilai rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 7,85. Untuk nilai rata-rata kelas pada siklus III 

sebesar 7,62. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap siswa 

kelas VA pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar 

Negeri 04 Metro Utara dapat disimpulkan : 

1. Penggunaan media gambar dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa hal ini 

sesuai dengan hasil pengamatan observer yang telah dilakukan pada siswa 

mulai dari siklus I sampai siklus III, dan terjadi peningkatan di setiap 

siklusnya yaitu rata-rata siklus I 58,08% meningkat pada siklus II menjadi 

69,11%  dan meningkat kembali di siklus III menjadi  77,20%. 

2. Penggunaan media gambar dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dapat meningkatkan hasil belajar dan ketuntasan belajar 

kelas, hal ini sesuai dengan nilai hasil belajar yang telah dilakukan siswa 

pada siklus I sampai siklus III, dimana nilai rata-rata siklus II meningkat 

dari nilai siklus I yaitu 5.48 menjadi 7.37 dan nilai rata-rata siklus III 

meningkat menjadi 7.85, sedangkan ketuntasan belajar meningkat dari 18 

siswa (66.67 %) disiklus I menjadi 23 siswa (85.18 %) disiklus II dan pada 

siklus III meningkat menjadi 25 siswa (92.59 %). 

3. Dengan adanya kolaborasi, partisipasi, dan refleksi, hasil penelitian ini 

dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan 

dan profesional guru. 
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B. Saran 

1. Kepada guru, untuk senantiasa menggunakan media pembelajaran dalam 

setiap proses pembelajaran, karena dengan adanya media gambar, siswa-

siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2. Kepada Sekolah, agar dapat melengkapi sarana dan prasarana yang masih 

belum ada agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih baik 

sehingga hasil belajar dapat meningkat. 

3. Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dapat lebih 

memahami tugas seorang guru sekolah dasar dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan dasar dan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan 

yang muncul di sekolah, sehingga dapat menjadi acuan sebagai calon guru 

sekolah dasar. 

 

 

 


