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ABSTRAK
Hubungan Persepsi Siswa terhadap pembelajaran PKn dan Sikap Siswa Kelas III
Pada Mata Pelajaran PKn di SDN Terbansari 1 Yogyakarta.
Yustina Wijayanti
Sanata Dharma
2017

Latar belakang penelitian ini adanya persepsi siswa terhadap pembelajaran
PKn yang cukup dapat dilihat dari hasil observasi sebesar 28% dan adanya sikap
siswa terhadap mata pelajarab PKn yang cukup dapat dilihat dari hasil observasi
sebesar 38%. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan
antara persepsi dan sikap siswa kelas III terhadap mata pelajaran PKn di SD
Negeri Terbansari 01 Yogyakarta tahun pelajaran 2016/2017.
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif dengan
menggunakan metode survei. Sampel penelitian adalah 21 siswa sebanyak 10
siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan kelas III. Pada penelitian ini terdapat tiga
variabel yaitu variabel bebas adalah persepsi, variabel terikat adalah sikap siswa
terhadap mata pelajaran PKn dan variabel moderator adalah model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif
antara persepsi dan sikap siswa pada mata pelajaran PKn. Hal tersebut
ditunjukkan dari analisis statistik correlation product moment pada uji hipotesis
korelasi antara persepsi dan sikap siswa dengan Sig(2-Tailed)sebesar 0,002 (p <
0,05) dengan Pearson Correlation 0,670 dan N= 21. Termasuk dalam kategori
hubungan korelasi yang kuat (karena 0,670 berada pada rentang 0,60 – 0,799).
kata Kunci : persepsi siswa, sikap siswa.
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ABSTRACT
The Relation of Perception and Attitude of the Student Grade III B on Civics
Education
SDN Terbansari 1 Yogyakarta
Yustina Wijayanti
Sanata Dharma
2017

The background of this research was the student perception that is
medium score It can be seen from the result of the questionnaire that was 28%
and there is the student attitude that can be seen from the result of the
questionnaire that was 38%. There was a research objective that was analyzed in
this study. It aims to describe the relation between the perception and attitude of
the student grade III B to the Civics Education. They were the student of SD N
Terbansari 1 Yogyakarta in 2016/2017 academic year.
This undergraduate thesis applied the quantitative research by using survey
method. The sample of this research were 21 students grade III. Ten of them were
male and eleven of them were female. There were three variable in this research.
The first variable was dependent variable that was named perception. The second
variable was independent variable that was named the student attitude to the civic
education. The last variable was the moderator variable. It was learning model of
Problem Based Learning (PBL).
The result of this research showed that there were the positive relation
between perception and attitude of the students to the civic education. It can be
seen from tho the statistic analysis of correlation product moment to the
correlation hypethesis test between perception and attitude of the students with
Sig (2-Tailed) was r 0,002 (p < 0,05), Pearson Correlation0,670 and N= 21. It
included in the category of strong correlation (because 0,670 was in the range of
0,60 – 0,799).

Keyword: students’ perception, students’ attitude.

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan Rahmat dan karunia, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan lancar. Skripsi yang berjudul “HUBUNGAN PERSEPSI SISWA
TERHADAP PEMBELAJARAN DAN SIKAP SISWA KELAS III PADA
MATA PELAJARAN PKn DI SDN TERBANSARI 1 YOGYAKARTA”.
Skripsi disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar
dengan baik dan tepat waktu tanpa berkat dukungan dari berbagai pihak. Peneliti
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Rohandi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2.

Christiyanti Aprinastuti, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan
Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3.

Apri Damai Sagita Krissandi,. S.S., M.Pd selaku Wakil Ketua Program Studi
Pendidikan Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

4.

Drs. Paulus Wahana, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah
membimbing, memberi semangat dan ilmu pengetahuan kepada peneliti.

5.

Elisabeth Desiana Mayasari, S.Psi., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang
membimbing dengan sabar, memberi semangat dan ilmu pengetahuan kepada
peneliti.

6.

Pas Hartin, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Terbansari 1 Yogyakarta yang
telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

7.

RR . Tutik Sugiyati, S.Pd.SD selaku guru Kelas III B SD N Terbansari yang
telah, membimbing, meluangkan waktu sehingga peneliti dapat melaksanakan
penelitian dengan lancar.

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8.

Siswa kelas IIIB SDN Terbansari 1 Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 yang
telah bersedia terlibat mengisi kuisioner dan mengikuti proses pembelajaran
yang dilakukan oleh peneliti.

9.

Sekretariat PGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah
membantu peneliti dalam proses perijinan.

10. Semua pihak yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna karena
keterbatasan kemampuan peneliti, oleh karena itu kritik, saran serta petunjuk yang
membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Peneliti berharap, semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, program studi pendidikan guru
sekolah dasar dan dunia pendidikan.

Peneliti

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

iv

HALAMAN MOTTO ......................................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..........................................................

vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ........................................................ vii
ABSTRAK .......................................................................................................

viii

ABSTRACT .......................................................................................................

ix

KATA PENGANTAR .....................................................................................

x

DAFTAR ISI ....................................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

xv

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xvii
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

viii

BAB 1 PENDAHULUAN ...............................................................................

1

1.1

Latar Belakang ........................................................................................

5

1.2

Batasan Masalah......................................................................................

5

1.3

Rumusan Masalah ...................................................................................

5

1.4

Tujuan Penelitian ....................................................................................

5

1.5

Manfaat Penelitian ..................................................................................

5

1.6

Definisi Operasional ...............................................................................

6

BAB II LANDASAN TEORI ..........................................................................

7

2.1

Kajian Pustaka.........................................................................................

7

2.1.1 Persepsi ..............................................................................................

8

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.1.2 Sikap ...................................................................................................

10

2.1.3 Pendidikan Kewarganegaraan .................................................................

12

2.1.4 Problem Based Learning (PBL) ........................................................

15

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan ...................................................................

19

2.3 Kerangka Berpikir ......................................................................................

22

2.4 Hipotesis Penelitian....................................................................................

24

BAB III METODE PENELITIAN...................................................................

25

3.1 Jenis Penelitian ...........................................................................................

25

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian ....................................................................

25

3.2.1 Waktu Penelitian ...............................................................................

25

3.2.2 Tempat Penelitian..............................................................................

25

3.3 Populasi dan Sampel ..................................................................................

25

3.3.1 Populasi .............................................................................................

25

3.3.2 Sampel ...............................................................................................

26

3.4 Variabel Penelitian .....................................................................................

26

3.5 Teknik Pengumpulan Data .........................................................................

27

3.5.1 Kuesioner ..........................................................................................

27

3.5.2 Observasi ...........................................................................................

28

3.5.3 Dokumentasi .....................................................................................

28

3.6 Intrumen Penelitian ....................................................................................

28

3.7 Teknik Pengujian Instrumen ......................................................................

37

3.7.1 Validitas ............................................................................................

37

3.7.2 Reliabilitas ........................................................................................

43

3.8 Teknik Analisis Data ..................................................................................

45

3.8.1 Uji Asumsi ........................................................................................

46

3.8.1.1 Uji Normalitas Data ....................................................................

46

3.8.1.2 Uji Homogenitas .........................................................................

47

3.8.1.3 Uji Linearitas ...............................................................................

47

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.8.2 Uji Hipotesis ...........................................................................................

48

3.8.2.1 Uji Hipotesis Korelasi: Hubungan Persepsi dan Sikap Siswa
Kelas III Pada Mata Pelajaran PKn
di SD Negeri Terbansari ...............................................................

48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................

50

4.1 Hasil Penelitian ..........................................................................................

50

4.1.1 Uji Asumsi ...........................................................................................

50

4.1.1.1 Uji Normalitas Persepsi dan Sikap ...............................................

50

4.1.1.2 Uji Homogenitas Persepsi dan Sikap ............................................

51

4.1.1.3 Uji Linearitas ................................................................................

52

4.1.2 Uji Hipotesis .......................................................................................

53

4.1.2.1 Uji Hipotesis Korelasi: Hubungan Persepsi dan Sikap Siswa
Kelas III Pada Mata Pelajaran PKn
di SD Negeri Terbansari .................................................................
4.2 Pembahasan ................................................................................................

53
54

4.2.1 . Hubungan Persepsi dan Sikap Siswa Kelas III Pada Mata Pelajaran
PKn di SD Negeri Terbansari ......................................................................

54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...........................................................

56

5.1 Kesimpulan ................................................................................................

56

5.2 Keterbatasan Penelitian ..............................................................................

56

5.3 Saran ...........................................................................................................

57

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

58

BIODATA PENELITI....................................................................................

122

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Literatur Map................................................................................

22

Gambar 3.1 Variabel Penelitian .......................................................................

27

Gambar 4.1 Grafik P-P Plot Of Regresion Standardized Residual .................

52

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Tahap-tahap Model PBL ..................................................................

18

Tabel 3.2 Kisi-kisi Kuesioner ..........................................................................

29

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pernyataan Kusioner Persepsi Siswa.................................

32

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pernyataan Kuesioner Sikap Siswa
Pada Mata Pelajaran PKn ..................................................................

34

Tabel 3.5 Sebaran Item Uji Coba Kuesioner Persepsi .....................................

36

Tabel 3.6 Sebaran Item Uji Coba Kuesioner Sikap Siswa
Pada Mata Pelajaran PKn .................................................................

36

Tabel 3.7 Expert Judgement .............................................................................

38

Tabel 3.8 Rentang Skor Expert Judgement ......................................................

39

Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Persepsi Siswa ...................................................

40

Tabel 3.10 Validitas Item Persepsi yang dinyatakan Valid Pada
Setiap Indikator ..............................................................................

41

Tabel 3.11 Hasil Uji Validitas Sikap Siswa Pada
Mata Pelajaran PKn .......................................................................

41

Tabel 3.12 Validitas Item Sikap yang dinyatakan Valid Pada
Setiap Indikator ...............................................................................

42

Tabel 3.13 Rumus Koefisien Alpha Crobach ..................................................

44

Tabel 3.14 Kriteria Koefisien Reliabilitas .......................................................

44

Tabel 3.15 Tabel Reliabilitas Persepsi Siswa ..................................................

44

Tabel 3.16 Tabel Reliabilitas Sikap Siswa Pada Mata Pelajaran PKn .............

45

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Persepsi dan Sikap Siswa...............................

51

Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas Persepsi dan Sikap Siswa ...........................

51

Tabel 4.3 Hasil Uji Linearitas Persepsi dan Sikap Siswa
Pada Mata Pelajaran PKn .................................................................

52

Tabel 4.4 Hasil Uji Correlation Pearson Product Moment .............................

53

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1

Surat Ijin Penelitian ..................................................................

61

Lampiran 2

Surat Telah Melalukan Penelitian ............................................

62

Lampiran 3

Hasil Perhitungan Item Validitas dan Reliabilitas Persepsi .....

63

Lampiran 4
Lampiran 6

Lembar Kuesioner siswa.........................................................
Hasil Perhitungan Uji Normalitas Persepsi dan Sikap Siswa...

65
68

Lampiran 7

Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Persepsi dan Sikap Siswa.

69

Lampiran 8

Hasil Perhitungan Uji Linearitas ..............................................

70

Lampiran 9

Hasil Perhitungan Uji Correlation Pearson Product Moment..

71

Lampiran 10 Expert Judgement .....................................................................

72

Lampiran 11 Silabus Pembelajaran................................................................

74

Lampiran 12 Rencana Pelakasanaan Pembelajaran (RPP) ............................

84

Lampiran 13 Foto-foto Kegiatan....................................................................

121

xvii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GRAFIK

Halaman
Grafik 1 Grafik P-Plot Hasil Uji Linearitas.................................................. ...
52

xviii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab I peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, dan definisi operasional
1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagaaman, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara Triwiyanto (2014:113). Pendidikan
adalah suatu proses pembelajaran untuk mendidik peserta didik sehingga mampu
mengarahkan anak-anak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki setiap
anak, hal tersebut selaras dengan sistem pendidikan nasional.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Pasal

3

menyatakan

bahwa

pendidikan

nasional

berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri
dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan
adanya sistem pendidikan nasional diharapkan mampu membentuk pribadi anak
bangsa menjadi lebih baik.
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Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban dalam
menumbuhkan jati diri dan moral. Hal tersebut sangat penting diterapkan sejak
usia dini terutama dijenjang pendidikan sekolah dasar (SD). Tujuan dari
pembelajaran PKn adalah untuk membentuk sikap, watak dan kepribadian
seseorang Darmadi (2010:34).
Persepsi adalah suatu proses Penginderaan, yang kemudian proses
stimulusnya diterima melalui alat indera, kemudian diteruskan oleh syaraf keotak.
Proses tersebut terjadi setiap saat sehingga stimulus yang diterima oleh alat
indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi
sesuatu yang berarti setelah di organisasiakan dan diinterpretasikan. Proses yang
intergrated dari setiap individu terhadap stimulus yang diterima.
Setiap individu dapat menyadari, mengerti tentang keadaan lingkungan
yang ada sekitarnya, dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi stimulus

dapat

datang dari luar individu, tetapi juga dapat datang dari objek persepsi, ini lah
yang disebut persepsi diri (self-perception). Hal tersebut kemudian bereaksi penuh
terhadap sikap atau perilaku yang ditunjukan oleh masing-masing individu. Sikap
yang ditunjukan pada suatu objek dengan persaan positif dan negatif.
Salah satu model pembelajaran yang peneliti terapkan yaitu Problembased learning (PBL) merupakan inovasi dalam bentuk pembelajaran. Dalam
penerapan Problem-based learning (PBL) diharapkan kemampuan berpikir siswa
betul-betul dioptimallisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang

2
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simetris, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah menguji, dan
mengembangkan kemampuan berpikir secara berkesinambungan ( Tan dalam
Rusman 2013).
Model pembelajaran problem based learning (PBL) dapat diterapkan pada
mata pelajaran yang diajarkan di SD, dengan melalui beberapa tahapan pada
proses pembelajaran yaitu 1) orientasi siswa pada masalah, 2) mengorganisasi
siswa dalam belajar, 3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok,
4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, 5) menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelima tahap tersebut tidak dapat
dipisahkan karena tahapan-tahapan tersebut saling berkaitan dalam pemecahan
masalah.
Tahapan-tahapan yang sudah dilalui tersebut kemudian dapat kita analisis
dan dievaluasi. Pada proses pembelajaran dengan menggunakan model problem
based learning (PBL) dapat dievaluasi dengan menggunakan pernyataan
favorable dan unfavorable sehingga dapat memunculkan reaksi pada siswa dalam
proses kognitif (pemikiran), afektif (perasaan), dan konatif (tindakan). Ketiga
proses tersebut muncul dengan sendirinya pada sikap siswa dalam proses
pembelajaran
Menurut Chave, Bogardus, Lapierre, Mead dan Gardon Allport (dalam
Azwar, 2007) sikap merupakan semacam

kesiapan untuk bereaksi terhadap

sesuatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang
dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara

3
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tertentu apabila individu

diharapkan

pada

suatu stimulus

yang

menghendaki adanya respons, sehingga pada persepsi anak-anak diharapkan dapat
meningkat.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SD N
Terbansari 1 Yogyakarta, persepsi siswa terhadap mata pelajaran PKn cenderung
negatif, hal tersebut dapat dilihat pada saat guru sedang melakukan kegiatan
belajar mengajar. Guru hanya melakukan ceramah, sehingga siswa lebih
cenderung berbicara dengan temannya dibandingkan mendengarkan guru.
Sebanyak 28% (6 dari 21 siswa Siswa) mempunyai persepsi cukup tentang materi,
media, dan sarana pembelajaran terhadap model pembelajaran, persepsi cukup
tentang langkah-langkah pembelajaran terhadap model pembelajaran, dan persepsi
cukup tentang interaksi terhadap model pembelajaran. Permasalahan tersebut juga
berdampak pada sikap siswa terlihat 38% siswa ( dari 21 siswa) cenderung kurang
karena kesulitan mengerti nilai-nilai pada mata pelajaran PKn, anak-anak terlihat
kurang meminati mengikuti pelajaran PKn, bosan dan tidak aktif pada proses
pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan guru hanya menggunakan metode
ceramah.
Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang persepsi dan sikap siswa. Persepsi siswa tersebut akan dilihat
hubungannya dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn, maka peneliti
melakukan penelitian dengan mengangkat judul “HUBUNGAN PERSEPSI
SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN PKn DAN SIKAP SISWA KELAS III
PADA MATA PELAJARAN PKn DI SD NEGERI TERBANSARI 01
YOGYAKARTA.
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1.2 Batasan Masalah
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terbatas untuk meneliti
tentang hubungan persepsi siswa terhadap pembelajaran PKn dan sikap siswa
kelas III pada mata pelajaran PKn di SD Negeri Terbansari 1 Yogyakarta.
1.3 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:
1.3.1

Apakah ada hubungan antara persepsi siswa terhadap pembelajaran PKn
dan sikap siswa pada mata pelajaran PKn?

1.4 Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:
1.4.1 Untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa terhadap pembelajaran
PKn dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn.
1.5 Manfaat penelitian
1.5.1

Bagi Peneliti
Dapat menambah wawasan dan pengalaman baru dalam mengenal
model pembelajaran PBL sebagai referensi untuk mendidik.

1.5.2

Bagi siswa
Dapat memperoleh pengalaman dalam mempelajari Kompetensi
Dasar tentang norma-norma sehingga dapat membantu siswa berpikir
kritis dan dapat belajar memecah suatu kasus yang diajarkan dalam mata
pelajaran PKn melalui model Problem Based Learning (PBL) atau
pembelajaran berbasis masalah.
5
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1.5.3

Bagi Guru
Dapat menambah wawasan, sebagai acuan, refrensi dan inspirasi
dalam mengajar yang baik dalam mata pelajaran PKn dengan model
Problem Based Learning (PBL)

1.5.4

Bagi Sekolah
Menambah

referensi

dan

inspirasi

pengembangan

model

pembelajaran pembelajaran problem based learning (PBL) yang dapat
diterapkan pada mata pelajaran PKn.
1.6 Definisi operasional
1.6.1

Persepsi adalah suatu proses aktivitas seorang individu dalam mengerti
tentang lingkungan keadaan sekitar, dan kemampuan yang dimiliki oleh
setiap individu sehingga dapat menerima ransangan atau stimulus.

1.6.2

Sikap adalah kesiapan siswa dalan merespon dengan melalui gaya bicara
dan tingkah laku terhadap suatu objek tertentu. Respon tersebut
berpengaruh pada perasaan mendukung (favorable) atau tidak mendukung
(unfavorable), hal tersebut dikuatkan oleh kognitif (pemikiran), afektif
(perasaan), dan konatif (tindakan) yang diterima oleh setiap individu.

1.6.3

Model problem based learning merupakan suatu model pembelajaran yang
dapat membantu siswa mengasah kemampuan berpikir secara individual
maupun sehingga siswa dapat bekerjasama secara individual maupun
kelompok dalam memecahkah masalah.

1.6.4

PKn adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa dengan
tujuan untuk mengenalkan siswa pada nilai-nilai, dan pengenalan tentang
warga negara
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BAB II
LANDASAN TEORI
Kajian pustaka yang pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang
mendukung dan penelitian yang relevan dalam penelitian ini.
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Persepsi
2.1.1.1 Pengertian
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan.
Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu
melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut diteruskan oleh
syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan
proses presepsi (Walgito, 2003). Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu
pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat
indera. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu
menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera.
Davidoff dalam Walgito (2003:45) mengemukakan bahwa stimulus yang
mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diinterprestasikan, sehingga
individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Proses inilah yang
dimaksud dengan persepsi, jadi stimulus yang diterima oleh alat indera, kemudian
melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang
berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.
Persepsi merupakan proses yang intergrated dari individu terhadap
stimulus yang diterima Moskowitz dalam Walgito (2003). Davidolff dalam
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Walgito (2003) mengemukakan dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat
mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada sekitarnya, dan juga tentang
keadaan

lingkungan yang ada disekitarnya, dan juga tentang keadaan diri

individu yang ber dangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam
persepsi stimulus dapat datang dari luar individu, tetapi juga dapat datang dari
objek persepsi, atau persepsi diri (self-perception). Dalam sebuah persepsi itu
merupakan sebuah satu kesatuan, sehingga yang ada di dalam diri individu seperti
perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain
yang ada dalam diri individu ikut serta didalam hal tersebut. Keadaan tersebut
memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individu.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan jika
persepsi adalah suatu proses dalam memahami informasi yang ditujukan pada
stimulus, dimana stimulus diperoleh dari peginderaan yang individu tunjukkan
melalui melihat, mendengar, merasakan, mengecap, dan mencium dari adanya
suatu hubungan antar gejala yang terjadi atau suatu peristiwa yang diproses oleh
otak manusia secara positif atau negatif.
2.1.1.2 Indikator Persepsi
Menurut Hamka (2002: 101-106 ), indikator persepsi antara lain adalah
sebagai berikut :
a. Menyerap, yaitu stimulus yang berada di luar individu diserap melalui indera,
masuk ke dalam otak, mendapat tempat. Di situ terjadi proses analisis,
diklasifikasi dan diorganisasi dengan pengalaman-pengalaman individu yang
telah dimiliki sebelumnya.
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b. Mengerti, yaitu indikator adanya persepsi sebagai hasil dari proses klasifikasi
dan organisasi. Tahapan ini terjadi dalam proses psikis. Hasil analisis berupa
pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut juga
bersifat subjektif, berbeda-beda bagi setiap individu.
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan
bahwa peneliti menggunakan persepsi menurut Hamka (2002: 101-106) dimana
terdapat

dua macam indikator

yaitu menyerap dan mengerti, menghasilkan

persepsi positif dan negatif.
2.1.1.3 faktor-faktor yang berperangaruh dalam persepsi
Sobur (2011: 460-462) mengemukakan ada empat faktor

yang

mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:
1. Faktor fungsional, dihasilkan dari kebutuhan, suasana hati, pelayanan,
pengalaman masa lalu dari seseorang individu.
2. Faktor Struktural, yaitu faktor yang timbul atau dihasilkan dari bentuk
stimulasi dan efek netral yang ditimbulkan dari sistem saraf individu.
3. Faktor Situasional, faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa non verbal.
Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, dan petunjuk
paralinguistik adalah beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi.
4. Faktor personal, terdiri atas pengalaman, motivasi dan kepribadian. Beberapa
faktor tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk membuat sebuah persepsi
dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut.
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2.1.2 Sikap
2.1.2.1 Pengertian
Menurut Berkowitz (1972) dalam Azwar (1988) bahwa sikap merupakan
suatu respon evaluatif , dikarenakan batasan seperti itu akan lebih mendekatkan
kita kepada operasional sikap. Pengukuran sikap akan merespon evaluatif
seseorang

pada

perasaan

mendukung

(favorable)

atau

perasaan

tidak

mendukung(Un favorable). Sikap akan terbentuk secara alami oleh individu
dengan interaksi seseorang dengan individu lainnya, sehingga terjadi hubungan
timbal balik yang mempengaruhi sikap seseorang.
2.1.2.2 Indikator yang mempengaruhi sikap
Menurut Walgito (1990:111) sikap mengandung tiga indikator yang
membentuk struktur sikap, yaitu kognitif (konseptual), afektif (emosional),
konatif (perilaku atau action component) :
a. Indikator Kognitif merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan,
pandangan, keyakinan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana
orang mempersiapkan terhadap objek
b. Indikator afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan rasa senang
atau tidak senang terhadap objek sikap.
c. Indikator

konatif

merupakan

komponen

yang

berhubungan

dengan

kecenderungan bertindak terhadap objek sikap
Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti
menggunakan indikator sikap menurut Walgito yang dapat membentuk struktur
sikap dengan tiga indikator yaitu : kognitif, afektif, konatif.
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2.1.2.3 faktor yang mempengaruhi sikap
Menurut Azwar (2011:30) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu
antara lain:
1) Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan
sikap apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat.Sikap akan
lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam
situasi yang melibatkan faktor emosional.
2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Individu pada umumnya
cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap
seseorang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi
oleh keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang
yang dianggap penting tersebut.
3) Pengaruh kebudayaan. Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman
individu-individu masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari
kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai
masalah.
4) Media massa. Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media
komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara
obyektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya.
5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Konsep moral dan ajaran dari
lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem
kepercayaan. Tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya konsep tersebut
mempengaruhi sikap.
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6) Faktor emosional. Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan
yang didasari emosi yang berfungsi sebagai sebagai semacam penyaluran
frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.
2.1.3 PKn
2.1.3.1 Pengertian PKn
Pendidikan kewarganegaraan menurut Samsuri (2011) dapat diartikan
sebagai wadah penyimpanan generasi muda atau pelajar menjadi seorang warga
negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan & nilai-nilai yang diperlukan
untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya. Pendidikan kewarganegaraan
diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang
mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pendidikan kewarganegaran selain sebagai salah satu mata pelajaran
disekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi, juga sebagai salah satu cabang
pendidikan disiplin ilmu pengetahuan guru serta sebagai program pendidikan
politik.
2.1.3.2 Materi kelas III tentang norma
Berikut ini akan dijelaskan materi tentang norma menurut Murwanti
(2009),yaitu sebagai berikut:
2.1.3.3 Pengertian Norma/ aturan
Di setiap tempat terdapat aturan. Aturan yang berlaku dalam suatu
kelompok belum tentu sama dengan aturan yang berlaku di tempat lain, karena
setiap tempat mempunyai adat-istiadat dan norma yang berbeda Murwanti (2009).
norma berfungsi untuk mengarahkan kita pada kedisiplinan atau ketentuan yang
mengikat. Terdapat sanksi dalam aturan, jika melanggar aturan akan mendapatkan
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sanksi. Sanksi itu beragam ada yang berupa peringatan, hukuman, denda,
atau sanki sosial.
2.1.3.4 Macam-macam Aturan
Macam-macam aturan adalah sebagai berikut:
1. Norma agama, yaitu aturan yang berasal dari Tuhan dan setiap agama
memiliki aturan yang berbeda-beda.
2. Norma kesusilaan, yaitu aturan tentang tingkah laku, baik atau buruk.
3. Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari adat istiadat
masyarakat.
4. Norma hukum, yaitu peraturan yang bersumber dari pemerintah atau negara
2.1.3.4 Bentuk-bentuk Aturan
Bentuk-bentuk aturan adalah sebagai berikut:
a. Aturan tertulis
Aturan tertulis adalah aturan yang disampaikan melalui tulisan atau
tertera dalam tulisan. Contoh aturan tertulis misalnya aturan yang ditempel
sekolah “harap tenang ada ujian”. Aturan tersebut dibuat dengan tujuan agar
selalu menjaga ketenangan dilingkungan sekolah dan tidak mengganggu
siswa lain yang sedang melaksanakan ujian.
b. Aturan tidak tertulis
Aturan tidak tertulis adalah aturan yang tidak disampaikan melalui
tulisan. Aturan tersebut dinyatakan melalui ucapan atau petunjuk tanpa
tulisan, misalnya aturan menghormati ibu guru . Aturan tersebut tidak
dituliskan namun sudah ada secara turun temurun.
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2.1.3.5 Aturan yang Berlaku di keluarga
Lingkungan yang pertama kali kita kenal adalah keluarga , dalam sebuah
keluarga terdapat norma atau aturan yang harus diaati oleh setiap anggota
keluarga, norma tersebut sudah dikenalkan sejak kecil oleh orang tua. Norma
dalam keluarga mengatur agar kehidupan dalam keluarga berjalan dengan tertib
dan teratur.
1. Aturan tertulis
Contoh : setiap bangun tidur harus merapikan tempat tidur
2. Aturan tidak tertulis
Contoh : jika orang tua sedang sibuk bekerja, anak-anak wajib membantu
2.1.3.6 Aturan yang Berlaku di sekolah
Di setiap sekolah ada tata tertib. Tata tertib itu dibuat oleh pihaksekolah.
Selain tata tertib sekolah, ada juga tata tertib di kelas tata tertib di kelas biasanya
dibuat oleh wali kelas. Namun,sebenarnya aturan yang berlaku di sekolah maupun
di kelas bisajuga dibuat bersama-sama oleh semua warga sekolah.Aturan
yangdibuat bersama-sama pada umumnya akan lebih baik. Hal inidisebabkan
setiap warga sekolah merasa ikut bertanggungjawabuntuk menaati aturan tersebut.
1. Aturan tertulis
Contoh aturan tertulis yang berlaku di sekolah adalah sebagai berikut:
a. Setiap murid menempati tempat duduk sesuai urutan.
b. setiap murid wajib memakai seragam lengkap
2. Aturan tidak tertulis
Contoh aturan tidaktertulis yang berlaku di sekolah adalah sebagai berikut:
a. Menjaga ketertiban
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b. Bersikap sopan dengan siapa saja.
2.1.3.7 Aturan yang Berlaku di masyarakat
Di lingkungan masyarakat ada aturan-aturan. Ada aturan tertulis dan ada
juga aturan tidak tertulis. Aturan itu dibuat untukmengatur agar kehidupan warga
masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Jika kehidupan berjalan
dengan tertib, warga masyarakat akan merasakan hidup tenang dan nyaman.
Contoh-contoh aturan yang berlaku di masyakat antara lain:
a. Setiap warga masyarakat wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan
b. Setiap warga masyarakat wajib menjaga keamanan lingkungan
c. Setiap warga masyarakat wajib menjaga ketenangan di lingkungan
d. Setiap tamu yang bermalam wajib lapor pada Ketua RT
e. Dilarang membuat gaduh di lingkungan masyarakat
2.1.4 Problem Based Learning(PBL)
2.1.4.1 Pengertian
Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu bentuk pembelajaran
yang berlandaskan pada paradigma konstruktivesme, yang berorientasi pada
pembelajaran siswa (student-centred learning)(eviline siregar dan hartini nara
dalam bimo walgito 2003). Menurut Tan dalam Walgito (2003) Problem Based
Learning merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam

kemampuan

berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau
tim yang sitematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji,
dan mengembangkan

kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan.

Ngalimun (2014) mengungkapkan pembelajaran berbasis masalah merupakan
model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampaun untuk
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menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentikdari kehidupan
aktual siswa untuk merangsang kemampuan tingkat tinggi.
Pembelajaran problem based learning yang diterapkan melalui lima tahap
sebagai berikut : 1) orientasi siswa kepada masalah, 2) mengorganisai siswa untuk
belajar, 3) membimbing penyelidikan, 4) mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, 5)menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Penerapan model
pembelajaran problem based learning pada penelitian, yaitu dapat meningkatkan
siswa dalam memecahkan suatu masalah terutama pada mata pelajaran pkn.
Pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk mengembangkan dan mendidik, watak,
perilaku dalam keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.
2.1.4.2 Tujuan Problem Based Learning (PBL)
Seperti yang diungkapkan Rusman (2010) bahwa

tujuan model PBL

adalah penguasaan isi belajar dari disiplin dan pengembangan keterampilan
pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan karakteristik model PBL yaitu belajar
tentang kehidupan yang lebih luas, keterampilan memaknai informasi, kolaboratif,
dan belajar tim, serta kemampuan

berpikir reflektif dan evaluatif. Adapun

tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan ProblemBased Learning (PBL)
adalah:
a. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan
pemecahan masalah.
b. Belajar peranan orang dewasa yang autentik.
c. Menjadikan siswa berusaha berpikir kritis dan mampu mengembangkan
kemampuan analisisnya serta menjadi pembelajar yang mandiri.

16

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

d. Memberikan dorongan kepada peserta didik untuk tidak hanya sekedar
berpikir sesuai yang bersifat konkret tetapi lebih dari itu berpikir terhadap ideide yang abstrak dan kompleks.
2.1.4.3 Langkah-langkah Problem Based Learning (PBL)
Pelaksanaan PBL

memiliki ciri tersendiri berkaitan dengan langkah

pembelajarannya. Langkah-langkah pelaksanaan PBL menurut Hosnan (2014)
adalah sebagai berikut :
a. Orientasi siswa pada masalah
Guru memberikan penjelasan berupa tujuan pembelajaran, penjelasan tentang
logistik yang dibutuhkan dan memotivasi siswa
b. Mengorganisasi siswa untuk belajar
guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.
c. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok
Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk
mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah dengan adanya dukungan
atau dorongan dari guru.
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Siswa melakukan penyelidikan dengan didampingi oleh guru, dan menyiapkan
karya sebagai hasil pemecahan masalah.
e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Siswa merefleksikan atau mengevaluasi penyelidikan dan proses-proses
penyelidikan.
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Tabel 2.1 Sintaks atau Langkah-langkah Problem Based Learning (PBL)
Tahap
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,
Tahap 1
orientasi siswa pada alat,bahan yang akan digunakan dalam proses
masalah
belajar, dan memotivasi siswa.
Guru beperan sebagai fasilitator dan membantu
Tahap 2
mengorganisasi siswa siswa mengeksplorasi pikiran yang akan
untuk belajar
dituangkan
menyelesaikan
tugas
untuk
memecahkan masalah.
Tahap 3
membimbing
penyelidikan
individual
kelompok

Guru berkeliling mengamati, memberikan
pengarahan, dan motivasi kepada setiap kelompok
dalam memecahkan masalah.
dan

Tahap 4
mengembangkan dan
menyajikan
hasil
karya

Guru meembagikan lembar kerja kelompok,
mengarahkan siswa dalam proses mengembangkan
dan menyajikan hasil karya, serta memantau
kekompakan siswa bekerjasama dalam kelompok.
peneliti meminta setiap kelompok untuk
mempresentasikan hasil kerja kelompok didepan
kelas.

Tahap 5
menganalisis
dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Gurumengarahkan
siswa
untuk
membuat
kesimpulan tentang hasil presentasi yang
dilakukan oleh setiap kelompok, dan membantu
siswa melakukan refleksi pada kertas yang sudah
disediakan.

2.1.4.4 Teknik penilaian
Hosnan (2014) menyatakan bahwa penilain PBL sesuai dengan tujuan dari
PBL yaitu ditujukan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah atau
kemampuan berpikir kritis.Penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian
kinerja yang dilakukan dalam bentuk checklist dan rating scale.Penilaian juga
ditujukan pada pengembangan keterampilan sosial atau keterampilan kolaboratif
melalui aktivitas diskusi.Keterampilan tersebut dapat dinilai melalui observasi.
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Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa PBL merupakan model
pembelajaran

yang

mengangkat

masalah

sebagai

titik

utama

dalam

pembelajaran.Masalah yang digunakan dalam proses pembelajaran iangkat
adalahnyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. dengan tujuan supaya siswa
terpacu untuk berpikir kritis dan memiliki keterampilan dalam pemecahan
masalah.PBL berpusat pada siswa sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran.
Guru berperan sebagai fasilitator dan pendukung. Terdapat beberapa tahapan di
dalam model pembelajaran PBL yaitu pengajuan masalah, merangcang strategi
dalam pemecahan masalah, melakukan eksperimen untuk menerapkan strategi,
menyajikan hasil karya, dan mengevaluasi.
2.2 Hasil Penelitian yang relevan
Tiga hasil penelitian yang relevan dengan penelitian berjudul “Hubungan
Persepsi Dan Sikap Siswa Kelas III Pada Mata Pelajaran PKn di SDN Terbansari
1 Yogyakarta.” sebagai berikut: penelitian yang relevan dalam penelitian ini,
adalah penelitian yang dilakukan oleh Yones (2015) dengan judul penelitian “
Hubungan Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Dengan
Kinerja Guru Di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman”
jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional dengan metode survei. Hasil
menunjukan bahwa ada hubungan antara persepsi guru tentang pelaksanaan
pembelajaran tematik (x) dengan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran
tematik (y) di sekolah dasar kecamanatan moyudan yang ditunjukan dengan nilai
koefisien korelasi sebesar 0,634. Nilai koefisien korelasi persepsi guru tentang
pelaksanaan pembelajaran tematik(x) dengan kinerja guru dalam pelaksanaan
tematik(y) termasuk dalam kategori kuat.
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Lestari (2015) dengan judul penelitian “ Hubungan Antara Persepsi Siswa
Tentang Kemampuan Guru dan Kelengkapan Fasilitas Belajar Dengan Peretasi
Belajar IPS Pada Siswa Mts Negeri 1 Banjarnegara” jenis penelitian ini adalah
penelitian korelasional dengan penggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan antara persepsi siswa
tentang kemampuan guru dengan prestasi belajar ipspada siswa mts negeri 1
banjarnegara yang ditunjukkan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel
(0,509>0,113) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa semakin baik persepsi siswa tentang kemampuan guru, maka
prestasi belajar ips pada siswa juga semakin baik pula, (2) terdapat hubungan
antara kelengkapan fasilitas belajar di rumah dengan prestasi belajar ips pada
siswa mts negeri 1 banjarnegara yang ditunjukkan dengan r hitung lebih besar dari
r tabel (0,396>0,113) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Hal
ini menunjukkan bahwa semakin baik kelengkapan fasilitas belajar, maka prestasi
belajar ips pada siswa juga semakin baik pula, (3) terdapat hubungan yang positif
antara persepsi siswa tentang kemampuan guru dan kelengkapan fasilitas belajar
di rumah dengan prestasi belajar ips pada siswa mts negeri 1 banjarnegara yang
ditunjukkan dengan nilai nilai f hitung lebih besar dari f tabel (62,420>3,03) dan
nilai signifikan 0,000<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi
siswa tentang kemampuan guru dan kelengkapan fasilitas belajar, maka prestasi
belajar ips juga semakin baik pula.
Rinandanto (2015) dengan judul penelitian “sikap siswa terhadap perilaku
hidup sehat

di SDN balangan kecamatan minggir kabupaten sleman” jenis

penelitian ini adalah deskriptif, serta metode yang digunakan adalah

survey
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dengan teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Hasil menunjukan
bahwa sikap siswa terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di SD Negeri
balangan 1, kecamatan minggir, kabupaten sleman berada pada kategori “sangat
kurang aktif” sebesar 12,96% (7 siswa), “kurang aktif” sebesar 12,96% (7 siswa),
“cukup aktif” sebesar 33,33% (18 siswa), “aktif” sebesar 40,74% (22 siswa) dan
“sangat aktif” sebesar 0% (0 siswa). Berdasarkan nilai rata-rata, yaitu 23,04%
sikap siswa terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di sd negeri balangan 1,
kecamatan minggir, kabupaten sleman masuk kedalam kategori “cukup aktif”.
Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Yones ( 2015) hasil penelitian
menunjukan) bahwa ada hubungan antara persepsi guru tentang pelaksanaan
pembelajaran tematik (X) dengan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran
tematik (Y) ditunjukan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,634 termasuk
dalam kategori kuat. Lestari (2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif
antara persepsi siswa tentang kemampuan guru dan kelengkapan fasilitas belajar
dengan prestasi belajar IPS pada siswa Mts Negeri 1 banjarnegara. Rinandanto
(2015) menyatakan bahwa sikap siswa terhadap perilaku hidup sehat di SD N
Balangan kecamatan minggir kabupaten sleman masuk dalam kategori cukup
aktif. Dari penelitian yang sebelumnya peneliti ingin melakukan penelitian baru
yang berjudul “Hubungan persepsi siswa kelas III dan sikap siswa pada mata
pelajaran PKn”.
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Literatur Map

Persepsi

Sikap

“ Hubungan Persepsi
Guru Tentang
Pelaksanaan
Pembelajaran
Tematik Dengan
Kinerja Guru Di
Sekolah Dasar SeKecamatan Moyudan
Kabupaten Sleman”

“ Hubungan antara
persepsi siswa
tentang kemampuan
guru dan kelengkapan
fasilitas belajar
dengan peretasi
belajar IPS pada
siswa mts negeri 1
Banjarnegara”

Yustina yones (2015)

Hidayah dwi lestari
(2015)

“sikap siswa
terhadap perilaku
hidup sehat di sdn
balangan
kecamatan minggir
kabupaten sleman”
Anang rinandanto
(2015)

Yang akan diteliti :
HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
PKn DAN SIKAP SISWA PADA MATA PELAJARAN PKN di SD
NEGERI TERBANSARI 1 YOGYAKARTA

Gambar 1 Literatur dari penelitian sebelumnya
2.3 Kerangka Berpikir
Dalam proses pembelajaran di SD perlu adanya berbagai macam kegiatan
dalam proses belajar mengajar agar dapat diikuti dengan baik oleh siswa.
Berbagai macam kegiatan tersebut dapat berupa penggunaan berbagai model
pembelajaran yang digunakan oleh guru saat proses pembelajaran. Salah satu
model pembelajaran yang dapat digunakan di SD yakni model pembelajaran
problem based leaning (PBL).
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PBL merupakan suatu model pembelajaran yang mengangkat masalah untuk
menjadi fokus pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran siswa yang
menggunakan model pembelajaran problem based leaning (PBL) dapat
membangun persepsi siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn). Dari pengalaman siswa saat menggunakan model pembelajaran
konvensional, persepsi siswa yang terbentuk dirasa tidak baik. Hal tersebut
dikarenakan siswa beranggapan jika mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran
yang tidak menyenangkan. Siswa memiliki persepsi jika mata pelajaran adalah
mata pelajaran yang yang menyulitkan karena banyak materi yang harus
dihafalkan.
Persepsi yang terbentuk di dalam diri siswa akan berpengaruh pada sikap
siswa. Ketika siswa memiliki persepsi yang buruk pada mata pelajaran PKn, maka
anak atau siswa tersebut akan memiliki sikap yang buruk pula. Sikap tersebut
dapat terlihat ketika siswa malas mengikuti pembelajaran di kelas, siswa
berbincang-bincang dengan teman sebangkunya, atau siswa tidak memperhatikan
saat proses pembelajaran. Sikap anak tersebut terbentuk karena persepsi anak
yang dipengaruhi oleh model pembelajaran konvensional yang tidak diminati atau
tidak disukai oleh siswa.
Jika model pembelajaran PBL diterapkan pada pembelajaran PKn kelas
III, penggunaan model pembelajaran PBL akan berpengaruh pada persepsi dan
sikap yang akan terjadi pada diri siswa. Dimana jika suatu persepsi berubah maka
sikap yang ada pada diri siswa juga dapat berubah tergantung bagaimana persepsi
yang dimunculkan oleh anak.

Bahwa pembelajaran yang dijalankan akan

membentuk persepsi dan sikap. Karena persepsi memuat unsur kognitif
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diharapkan dapat membentuk sikap siswa maka dalam penelitian ini ada
hubungan antara persepsi siswa dengan sikap yang akan terbentuk dalam diri
siswa.
2.4 Hipotesis Penelitian
2.4.1

Terdapat hubungan antara persepsi siswa terhadap pembelajaran PKn
dengan sikap siswa pada mata pelajaran PKn.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan
metode Survei. Effendi (2012: 3) menjelaskan bahwa survei adalah penelitian
yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai
alat pengumpulan data yang pokok.
Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait hubungan
persepsi siswa terhadap pembelajaran PKn dan sikap siswa terhadap mata
pelajaran PKn kelas III di SDN Terbansari 01 Yogyakarta
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
3.2.1 Waktu Penelitian
Pada bulan Agustus tahun 2016 sampai Desember 2016.
3.2.2 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD N Terbansari 1, terletak di Jl. Prof. Dr.
Sardjito, Terban GK V/117 Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan bersamaan
dengan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) .
3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan subjek
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SD Negeri
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Terbansari 01 Yogyakarta.Penelitian dilakukan pada kelas III karena Kompetensi
Dasar yang digunakan dalam penelitian merupakan Kompetensi Dasar kelas III.
3.3.2 Sampel
Menurut

Arikunto (2002: 109) sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Sampel pada penelitian ini yaitu siswa kelas III B SD
Negeri Terbansari 01 Yogyakarta yang berjumlah 21 siswa terdiri dari 10 orang
laki-laki dan 11 orang perempuan.
3.4 Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2012: 60) Variabel penelitian adalah segala sesuatu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh suatu informasi
tentang hal tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan. Variabel yang akan
diteliti dalam penelitian ini ada tiga yaitu:
1) Variabel Indenpendent (Bebas)
Variabel Independent atauVariabel bebas merupakan variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya
variabel dependent (terikat)

yang dilambangkan dengan (X) (Sugiyono,

2012:61). Variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi siswa
terhadap mata pelajaran PKn.
2) Variabel Dependent (Terikat)
Variabel Dependent atau variabel terikat adalah merupakan variabel
yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas
yang dilambangkan dengan (Y) (Sugiyono, 2012: 61).
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Variabel dependent dalam penelitian ini adalah sikap siswa terhadap mata
pelajaran PKn.
3) Variabel Moderator (Variabel Yang Mempengaruhi Perlakuan)
Variabel

moderator

merupakan

variabel

yang

mempengaruhi

(memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen
dengan dependen (Sugiyono, 2012: 62). Variabel moderator pada penelitian
ini adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Variabel Indenpendent

Variabel Dependent

Persepsi Siswa
terhadap
Pembelajaran
PKn

Sikap Siswa
Terhadap Mata
Pelajaran PKn
Problem Based
Learning (PBL)
Variabel Moderator

Gambar 3.1 Variabel Penelitian
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.5.1 Kuesioner
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2012: 199) kuesioner
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya. Kuesioner diberikan pada siswa yaitu sebagai alat pengumpulan data.
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3.5.2 Observasi
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis Hadi (dalam Sugiyono,
2012: 203). Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan
pencatatan mengenai proses pelaksanaan pembelajaran di kelas.
3.5.3 Dokumentasi
Menurut (Sugiyono, 2008: 340) dokumentasi merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlaku, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari
seseorang. peneliti melakukan dokumentasi bertujuan untuk mendukung informasi
lebih terpercaya. peneliti mendokumentasi proses pembelajaran dari awal hingga
akhir.
3.6 Intrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2010:148) instrumen penelitian merupakan alat ukur
dalam penelitian. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner
tentang persepsi dan sikap siswa pada mata pelajaran PKn. Menurut Sugiyono
(2010:199) Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner
yang digunakan untuk mengukur persepsi dan sikap siswa pada mata pelajaran
PKn.
Kuesioner persepsi siswa terdapat 3 indikator (no 1 sampai 3) yaitu;
persepsi tentang materi, media, dan sarana pelajaran dalam pembelajaran PKn,
persepsi tentang langkah-langkah pelajaran dalam pembelajaran PKn, persepsi
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tentang interaksi dalam pembelajaran PKn, dan kuesioner tentang sikap siswa
terhadap mata pelajaran PKn terdapat 3 indikator (no 4 sampai 5) yaitu; sikap
sebelum mengikuti pelajaran, sikap saat mengikuti Pelajaran, sikap setelah
mengikuti pelajaran. Indikator tentang persepsi siswa diperoleh dari Hamka
(2002: 101-106), sedangkan indikator tentang sikap siswa pada mata pelajaran
PKn terdapat 3 indikator diambil dari dari Walgito (1990: 111). Berikut adalah
tabel Persepsi siswa:
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Kuesioner
No
1

Kisi-kisi
Persepsi

2

3

4

5

6

Sikap
siswa
terhadap
mata
pelajaran
PKn

Indikator
Persepsi tentang
materi, media, dan
sarana pelajaran
dalam
pembelajaran PKn
Persepsi tentang
langkah-langkah
pelajaran dalam
pembelajaran PKn
Persepsi tentang
interaksi dalam
pembelajaran PKn
Sikap sebelum
mengikuti
pelajaran

Sikap saat
mengikuti
Pelajaran

Sikap setelah
mengikuti
pelajaran

Pembagian
Indikator
Menyerap

Pernyataan
Favorable Unfarvorable
1,2,3
8,9,10

Mengamati 4,5,6,7

11,12,13,14

Menyerap

20, 21

15, 16

Mengamati 17, 18, 19

22, 23, 24

Menyerap

30, 31, 32

25, 26

Mengamati 27, 28, 29

33, 34, 38

Kognitif

1, 2

7, 8

Afektif

3, 4

9, 10

Konatif

5, 6

11, 12

Kognitif

13, 14

19, 20

Afektif

15, 16

21, 22

Konatif

17, 18

23, 24

Kognitif

25, 26

31, 32

Afektif

27, 28

33, 34, 35

Konatif

29, 30

36, 37, 38
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Dari keseluruhan jumlah indikator tersebut (persepsi siswa) dan sikap
siswa pada mata pelajaran PKn) kemudian dirinci ke dalam beberapa pernyataan
yang disusun oleh peneliti bersama dengan peneliti yang lain dalam melakukan
penelitian payung yang dibimbing oleh dosen pembimbing. Indikator dalam
kuesioner ini dijabarkan kedalam 66 deskriptor. Deskriptor ini terdiri dari
pernyataan favorable dan un favorable.
Peneliti menyusun kuisioner dengan menggunakan skala Likert. Menurut
(Sugiyono, 2014: 134-135) skala Likertdigunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena
sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk
menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Dalam menciptakan alat ukur menggunakan pertanyaan-pertanyaan,
dengan menggunakan lima alternatif jawaban atau tanggapan atas pernyataanperyataan tersebut. Subjek yang diteliti disuruh memilih salah satu dari lima
alternatif jawaban yang disediakan. Lima alternatif jawaban yang dikemukakan
oleh Likert adalah, Sangat Setuju, Setuju, Tidak Mempunyai Pendapat, Tidak
Setuju, Sangat Tidak Setuju (Walgito, 2003).
Pernyataan farvorable, dengan pilihan jawaban dan skor:
-

Sangat Setuju (SS)

: Skor 5

-

Setuju (S)

: Skor 4

-

Tidak Mempunyai Pendapat

: Skor 3

-

Tidak Setuju (TS)

: Skor 2

-

Sangat Tidak Setuju(STS)

: Skor 1
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Pernyataan unfarvorable, dengan pilihan jawaban dan skor:
-

Sangat Setuju (SS)

: Skor 1

-

Setuju (S)

: Skor 2

-

Tidak Mempunyai Pendapat

: Skor 3

-

Tidak Setuju (TS)

: Skor 4

-

Sangat Tidak Setuju(STS)

: Skor 5

Kemudian skala Likert ini dimodifikasikan oleh peneliti dengan membuat
empat skor pada setiap alternatif jawaban. Hal ini dilakukan karena untuk
menghindari jawaban dari responden memilih jawaban yang tidak mempunyai
pendapat. Jadi kuesioner yang digunakan adalah kuesioner berstruktur atau
tertutup. Kuesioner berstruktur adalah kuesioner yang berisi pertanyaanpertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan
tersebut (Farchan, 2007). Cara mengisi kuesioner ini yaitu responden hanya perlu
memberikan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan pilihannya.
Pernyataan favorable, dengan pilihan jawaban dan skor:
-

Sangat Setuju (SS)

: Skor 5

-

Setuju (S)

: Skor 4

-

Tidak Setuju (TS)

: Skor 2

-

Sangat Tidak Setuju(STS) : Skor 1

Pernyataan un favorable, dengan pilihan jawaban dan skor:
-

Sangat Setuju (SS)

: Skor 1

-

Setuju (S)

: Skor 2

-

Tidak Setuju (TS)

: Skor 4

-

Sangat Tidak Setuju(STS): Skor 5
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Pertanyaan Kuesioner Persepsi Siswa
1. Persepsi tentang materi, media, dan sarana prasarana dalam pembelajaran PKn
No

Indikator

1

Menyerap

2

Menyerap

3

4

5

Mengamati

Pernyataan
Favorable
Saya menerima
penjelasan tentang
materi yang akan
dipelajari dalam mata
pelajaran PKn
Setelah mengamati
media yang digunakan
saya bertanya jika ada
informasi yang belum
jelas
Materi dalam mata
pelajaran PKn mudah
dipahami
Media pembelajaran
dapat membuat tugas
saya cepat selesai
Saya menggunakan
media pembelajaran
yang telah disediakan
untuk mencari
informasi yang
dibutuhkan

Pernyataan
Unfavorable
Saya mengabaikan
penjelasan tentang
materi yang akan
dipelajari dalam mata
pelajaran PKn
Saya tidak mengamati
media yang digunakan
dalam mata pelajaran
PKn
Materi dalam mata
pelajaran PKn sukar
dipahami
Media pembelajaran
membuat tugas saya
selesai dalam waktu
yang lama
Penggunaan media
pembelajaran
menghambat saya
untuk mencari
informasi yang
dibutuhkan

2. Persepsi tentang langkah-langkah pelajaran dalam pembelajaran PKn
No

Indikator

1

2

3

Menyerap

Pernyataan
Favorable
Saya mendengarkan
tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari
dalam mata pelajaran
PKn

Pernyataan
Unfavorable
Saya lupa dengan
tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari
dalam mata pelajaran
PKn

Saya mampu membuat
kesimpulan dari
pembelajaran PKn
Saya menyampaikan
hasil pembelajaran yang

Saya kesulitan
membuat kesimpulan
dari pembelajaran PKn
Saya menolak untuk
menyampaikan hasil
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didapatkan di depan
kelas
4

Saya mencoba
menemukan manfaat
pembelajaran PKn
5
Saya memiliki rasa
Mengamati
tanggung jawab dalam
melakukan tugas
kelompok
6
Saya bisa menemukan
inti pembelajaran
sendiri
3. Persepsi tentang interaksi dalam pembelajaran PKn
No

Indikator

1

2

Menyerap

3

4

5

6

7

Mengamati

Pernyataan
Favorable
Saya dapat
mengembangkan
pengetahuan yang
didapatkan kepada
teman
Saya menyadari
pentingnya bekerja
sama dalam mencari
pengetahuan
Saya dapat membantu
teman dengan cara
mengajarkan tentang
penggunaan media
pembelajaran
Saya dapat bekerjasama
dengan kelompok untuk
memecahkan
permasalahan dalam
belajar
Saya senang dapat
berinteraksi dengan
teman sekelompok
Saya dapat membantu
teman yang kesulitan
dalam belajar
Saya dapat bekerja
kelompok bersama
teman

pembelajaran yang
didapatkan di depan
kelas
Saya merasa kesulitan
menemukan manfaat
pembelajaran PKn
Saya menolak untuk
melakukan tugas
kelompok
Saya merasa sukar
menemukan inti
pembelajaran

Pernyataan
Un favorable
Saya mengalami
hambatan dalam
mengembangkan
pengetahuan yang
didapat
Saya memilih bekerja
sendiri daripada
bekerja sama dengan
teman saat berdiskusi
Saya mengajarkan
kepada teman tanpa
menggunakan media
pembelajaran
Saya malas
bekerjasama dengan
kelompok untuk
memecahkan
permasalahan dalam
belajar
Saya sungkan
berinteraksi dengan
teman sekelompok
Saya menjauhi teman
yang kesulitan dalam
belajar
Saya mengalami
kesulitan dalam bekerja
kelompok bersama
teman
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8

Saya ikut terlibat dalam
diskusi saat
pembelajaran

Saya hanya mengikuti
pendapat teman dalam
diskusi saat
pembelajaran

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pertanyaan Kuesioner Sikap Pada Mata Pelajaran PKn
4. Sikap sebelum mengikuti pelajaran
No

Indikator

1
Kognitif
2

3
4
Afektif
5
6

Konatif

7

Pernyataan
Favorable
Saya memperhatikan
terhadap mata pelajaran
PKn
Saya segera
memberikan perhatian
terhadap mata pelajaran
PKn
Saya tertarik mengikuti
pelajaran PKn
Saya rajin masuk
sekolah saat akan
belajar PKn
Saya senang saat akan
belajar PKn
Saya perlu persiapan
dalam mengikuti
pelajaran PKn
Saya aktif menyiapkan
buku

Pernyataan
Unfavorable
Saya malas
memperhatikan mata
pelajaran PKn
Saya kurang
memberikan perhatian
terhadap mata pelajaran
PKn
Saya malas mengikuti
pelajaran PKn
Saya bolos sekolah saat
akan belajar PKn
Saya tidak senang saat
akan belajar PKn
Saya tidak perlu
persiapan dalam
pelajaran PKn
Saya tidak menyiapkan
buku PKn

5. Sikap saat mengikuti pelajaran
No

1

2

3

Indikator

Kognitif

Pernyataan
Favorable
Saya mendapatkan
manfaat pembelajaran
yang akan dipelajari
dalam mata pelajaran
PKn.
Mata Pelajaran PKn
membuat ilmu
pengetahuan saya
berkembang.
Mata Pelajaran PKn
membuat ilmu

Pernyataan
Unfavorable
Saya tidak
mendapatkan manfaat
pembelajaran yang
akan dipelajari dalam
mata pelajaran PKn.
Mata pelajaran PKn
tidak berpengaruh bagi
kehidupan saya.
Mata pelajaran PKn
tidak berpengaruh bagi
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4
Afektif
5
Konatif
6

pengetahuan saya
berkembang.
Saya bersemangat
dalam mengikuti
pembelajaran PKn.
Bagi saya pembelajaran
PKn itu menyenangkan.
Saya mendengarkan
dengan sungguhsungguh saat belajar
mata pelajaranPKn.

kehidupan saya.
Saya kesulitan dalam
mengikuti
pembelajaran PKn.
Bagi saya pembelajaran
PKn itu sulit.
Saya mendengarkan
dengan tidak sungguhsungguh saat belajar
mata pelajaran PKn.

6. Sikap setelah mengikuti pelajaran

No

1

2

Indikator

Kognitif

Afektif

3

4
Konatif

5

Pernyataan
Farvorable
Setelah mendapatkan
pengetahuan, saya
menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Saya memberikan
contoh sikap tindakan
setelah mempelajari
ilmu pengetahuan.
Saya mengetahui sikap
apa yang ingin saya
kembangkan setelah
mengikuti
pembelajaran.
Saya dapat
menggunakan
pengetahuan yang
didapatkan dalam
kegiatan sehari-hari.
Saya berperilaku baik
setelah mempelajari
pembelajaran Pkn.

Pernyataan
Unfarvorable
Setelah mendapatkan
pengetahuan, saya
tidak menerapkannya
dalam kehidupan
sehari-hari.
Saya kesulitan
memberikan contoh
sikap tindakan setelah
mempelajari ilmu
pengetahuan.
Saya tidak mengetahui
sikap yang ingin
dikembangkan setelah
mengikuti
pembelajaran.
Saya dapat
menggunakan
pengetahuan yang
didapatkan terbatas di
lingkungan rumah.
Saya mengalami
hambatan
mengembangkan
perilaku setelah
mempelajari Pkn.
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Berdasarkan kisi-kisi penyusunan kuesioner persepsi dan sikap di atas,
maka disusun sebaran item kuesioner sebagai berikut:
Tabel 3.5 Sebaran Item Uji Coba Kuesioner Persepsi Siswa
Indikator
Persepsi
tentang
materi,
media, dan
sarana
pelajaran
dalam
pembelajar
an PKn
Persepsi
tentang
langkahlangkah
pelajaran
dalam
pembelajar
an PKn
Persepsi
tentang
interaksi
dalam
pembelajar
an PKn

Indiaktor
Ahli

Pernyataan
farvorable

Pernyataan
unfarvorable

Menyerap

1, 2, 3

8, 9, 10,

Mengamat
i

4, 5, 6, 7

11, 12, 13,
14

Menyerap

15, 16

20, 21

Mengamat
i

17, 18, 19

22, 23,24

Menyerap

25, 26

30, 31, 32

Mengamat
i

27, 28, 29

33, 34, 38

Jumlah
pernyataan
farvorable

Jumlah
pernyataan
unfarvorable

Total

7

7

14

5

5

10

5

5

10

Tabel 3.6 sebaran Item Uji Coba Kuesioner Sikap Siswa Pada Mata
Pelajaran PKn

Indikator

Indikat
or Ahli

Sikap siswa
sebelum
pembelajara
n
Sikap siswa

kogniti
f
afektif
konatif
Kogniti

Pernyata
an
farvorabl
e

Pernyataan
unfarvorabl
e

1, 2

7, 8

3 ,4
5, 6
13, 14

9, 10
11, 12
19, 20,

Jumlah
pernyataa
n
farvorabl
e

Jumlah
pernyataan
unfarvorabl
e

Tota
l

6

6

12

6

6

12
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saat
pembelajara
n
Sikap siswa
setelah
pembelajara
n

f
afektif
konatif
Kogniti
f
afektif
konatif

15, 16
17, 18

21,22
23, 24

25, 26

31, 32

27, 28
29, 30

33, 34, 35
36, 37, 38

6

8

14

3.7 Teknik Pengujian Intrumen
Teknik yang digunakan untuk menguji instrumen ini adalah validitas dan
reliabilitas. Berikut ini penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas pada
penelitian ini.
3.7.1 Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.
Menurut Sugiyono (2013: 168) Instrumen yang valid berarti alat ukur yang
digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian
validitas instrumen dapat menggunakan pengujian validitas konstrak ( construct
validity) dan pengujian validasi isi (content validity). Untuk menguji vaaliditas
instrumen, peneliti akan menggunakanvalidasi internal yaitu validasi konstrak (
construct validity).
Rencana

validitas

dalam

penelitian

ini

adalah

uji

validitas

konstrak.Validitas konstrak dilakukan dengan menggunakan SPSS Statistic 16.0
for windows dengan rumusanPearson Correlation. Jika r hitung > r tabel (uji 2
sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pernyataan Correlation
signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Sedangkan reabilitas dikatakan
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kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8
adalah baik.
1. Validitas Instrumen
a. Validitas Isi (Content Validity)
Validitas isi adalah untuk mengetahui sejauh mana item-item
dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur.
Estimasi validitas ini tidak melibatkan perhitungan statistik apapun
melainkan hanya analisis rasional.
Validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui expert judgment
adalah pengujian instrument kepada ahli di bidang yang diteliti. Expert
judgment dilakukan oleh tiga ahli yaitu dua dosen ahli pengembangan dua
alat ukur non tes dan satu guru kelas. Berikut adalah tabel hasil pengujian
validitas isi:
Tabel 3.7 Expert Judgement
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komponen Penelitian

Kejelasan rumusan
Kelengkapan cakupan rumusan indicator
Kesesuaian dengan buku yang
digunakan
Kesesuaian dengan indikator yang ingin
dicapai
Kesesuaian dengan karakter peserta
didik
Keruntutan dan sistematika isi
instrument
Kesesuaian isi instrumen dengan buku
yang digunakan
Mencantummkan referensi buku dalam
instrument
Ketepatan ejaan
Ketepatan pilihan kata

Expert Judgement

Rerata
Skor
Total

Dosen
I
3
4
4

Dosen
II
4
4
3

Guru
SD
4
4
3

4

3

3

10

3

3

3

9

3

4

4

11

4

4

4

12

3

3

4

10

4
3

4
4

2
3

10
10

11
12
10
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11
12

Kebakuan struktur kalimat
Kebakuan bentuk huruf
Total Skor
Rata-rata

3
4

3
3

3
3

9
10
124
86.11

Berdasarkan hasil validitas pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa
rerata skor 86,11 sebesar menunjukkan bahwa instrument penelitian tersebut layak
digunakan dengan perbaikan. Hal tersebut didasarkan pada rentang skor yang
sebelumnya telah dibuat sebagai berikut:
Kategori
Layak tidak perlu perbaikan
Layak dengan perbaikan
Tidak Layak

Rentang Nilai
100
41 – 99
1 – 40

Tabel 3.8 Rentang Skor Expert Judgement
a. Validitas Konstrak (Construct validaty)
Validitas konstruk adalah jenis validitas yang menunjukkan sejauh
mana tes mengungkap kesanggupan alat ukur dalam mengukur pengertian
suatu konsep. untuk mmenguji validasi konstrak dapat digunakan melalui
pendapat ahli (expert judgment). Untuk menguji validitas konstrak, dapat
digunakan pendapat dari para ahli (expert judgment) Sugiyono(2015: 177).
Peneliti berkonsultasi dengan guru dan kepala sekolah mengenai instrumen
kreativitas belajar siswa. Setelah pengujian konstrak dari ahli dan
berdasarkan pengalaman di lapangan selesai, maka diteruskan dengan uji
coba instrumen. Instrumen tersebut dicobakan pada sampel dari mana
populasi diambil.
Pada penelitian ini Penentuan validitas kuesioner presepsi dan sikap
siswa terhadap mata pelajaran PKn dilakukan melalui expert judgement
dengan mengkonsultasikan instrumen pada dosen pembimbing. Kuesioner
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disebarkan pada siswa kelas III di lima Sekolah Dasar SD Negeri 1
Granting, SD Negeri peleman 2, SD Bopkri Gondolayu, SD Negeri
Ngering, dan SD Negeri Deresan. Jumlah seluruh sisiwa yang mengisi
kuesioner ini adalah 90 siswa. Target penelitian ini adalah masing-masing
indikator minimal satu item yang valid dan reliabel.Berikut ini adalah hasil
uji validitas kontrak:
Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Persepsi siswa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Item
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24
Item 25
Item 26
Item 27
Item 28
Item 29
Item 30
Item 31
Item 32

r hitung
1
.241
.113
.276
.003
.085
.230
.039
.-123
.106
.091
.434
.145
.223
.243
.220
.176
.282
.123
.114
.292
.047
.063
.205
.241
.119
.119
357
.416
.229
.046
.204

r tabel
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207

Keputusan
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
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33
34
35
36
37
38

Item 33
Item 34
Item 35
Item 36
Item 37
Item 38

.-103
.197
..231
.075
.191
.123

.207
.207
.207
.207
.207
.207

Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid

Dari Tabel diatas, diperoleh hasil pernyataan bahwa dari 38 item yang ada,
hanya ada 14 item yang dinyatakan valid.Setiap indikator sudah terwakili
minimal satu pernyataan untuk memenuhi validitas. Berikut adalah tabel
indikator dan pernyataan yang mewakili indikator.
3.10 Item yang dinyatakan Valid dalam Setiap Indikator Persepsi
No
1

2
3

Indikator
Persepsi tentang materi,
media, dan sarana pelajaran
dalam pembelajaran PKn.
Persepsi tentang langkahlangkah pelajaran dalam
pembelajaran PKn.
Persepsi tentang interaksi
dalam pembelajaran PKn.

Indikator
Ahli

No Item
yang Valid

Menyerap

14

Mengerti
Menyerap

4, 7, 12
15, 16, 21

Mengerti

2,18

Menyerap

25, 30

Jumlah
4

5
5

Tabel 3.11 Hasil Uji Validitas Sikap Siswa Pada Mata Pelajaran PKn
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Item
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14

r hitung
1
.312
329
382
460
397
.209
.024
.085
.013
.089
.083
.331
.183

r tabel
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207

Keputusan
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24
Item 25
Item 26
Item 27
Item 28
Item 29
Item 30
Item 31
Item 32
Item 33
Item 34

.243
.168
.233
.530
.143
.173
.200
.128
.286
.146
.-050
.088
.320
.153
.212
.-045
.074
.134
.281
.019

.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207

Valid
Tidak valid
Valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid

Dari tabel di atas, diperoleh hasil penyataan yang valid sebanyak 15 dari
34 item. Setiap indikator sudah terwakili minimal satu pernyataan untuk
memenuhi validitas. Berikut adalah tabel indikator dan pernyataan yang
mewakili indikator.
Tabel 3.12 Item yang dinyatakan Valid dalam setiap Indikator Sikap
No

1
2
3

Indikator

Indikator
Ahli

Kognitif
Sikap siswa sebelum mengikuti
Afektif
pelajaran
Konatif
Sikap siswa saat mengikuti Kognitif
pelajaran
Konatif
Sikap siswa setelah mengikuti Kognitif
pelajaran
Afektif

No Item
yang Valid
2, 7
3, 4, 13
5, 6
18
15, 17, 23
21, 29
27,33

Jumlah

7
4
4
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3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa
kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama
Sugiyono

(2013:

168).

Reliabilitas

lebih

mudah

dimengerti

dengan

memperhatikan aspek pemantapan, ketepatan dan homogenitas. Suatu instrumen
dianggap reliabel apabila instrumen tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur
data penelitian. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan pengujian reliabilitas
internal. Metode mencari reliabilitas internal yaitu dengan menganalisis
reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran, setelah data didapat dan
ditabulasikan, maka pengujian validitas dianalisis. Teknik analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik Alpha Cronbach’s atau koefisien Alpha. Butirbutir dari angket atau kuisioner dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok
instrumen ganjil dan kelompok genap. Selanjutnya skor data tiap kelompok itu
disusun sendiri dan skor butirnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total.
Kemudian skor total antara kelompok ganjil dan genap dicari Correlationnya.
Barulah koefisien Correlation ini dimasukkan dalam rumus Alpha Cronbach’s.
Metode pengukuran reliabilitas yang sering digunakan adalah metode
Alpha Cronbach’s. Koefisien Alpha Cronbach’s menunjukkan sejauh mana
kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Rumus Alpha
Cronbach’s adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.13 Rumus KoefisienAlpha Cronbach’s
Hasil perhitungan reliabilitas seluruh instrumen dikategorikan berdasarkan
tabel kriteria koefisien. Menurut Sugiyono (2014: 257) Pedoman untuk
memberikan interpretasi koefisien Correlation sebagai berikut:
Tabel 3.14 Kriteria koefisien reliabilitas
Interval Koefisien
0,00 – 1,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Tingkat Hubungan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat

Tabel di atas menunjukan interval koefisien reliabilitas yang digunakan
untuk mengetahui reliabilitas kuesioner pada penelitian ini. Pada interval 0,00 –
1,199 menunjukan kualifikasi sangat rendah. Pada interval 0,20 – 0,399
menunjukan kualifikasi rendah. Pada interval 0,40 – 0,599 menunjukan kualifikasi
sedang. Pada interval 0,60 – 0,799 menunjukan kualifikasi Kuat. Pada interval
0,80 – 1,000 menunjukan kualifikasi Sangat Kuat. Berdasarkan hasil Reliabilitas
persepsi siswa diperoleh hasil:
Tabel 3.15 Tabel Reliabilitas Persepsi Siswa
Alpha Cronbach’s
0,839

Kriteria
Sangat Kuat
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Dari tabel diatas menunjukan harga Alpha Cronbach’s untuk instrumen
digunakan untuk Persepsi siswa sebesar 0, 839 masuk dengan kriteria sangat kuat.
Sehingga instrumen yang digunakan sudah memenuhi syarat instrumen yang
valid.
Tabel 3.16 Tabel Reliabilitas Sikap Siswa Pada Mata Pelajaran PKn
Alpha Cronbach’s
Kriteria
0,902
Sangat Kuat
Dari tabel diatas menunjukan harga Alpha Cronbach’s untuk instrumen
digunakan untuk sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn sebesar 0,902 masuk
dengan sangat kuat. Sehingga instrumen yang digunakan sudah memenuhi syarat
instrumen yang valid dan reliabel.
3.8 Teknik Analisis Data
Penelitian ini termasuk kedalam jenis kuantitatif dengan metode survei
yang menggunakan statistik dalam analisis datanya. Jenis statistik yang akan
digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data sampel yang digunakan untuk
populasi tertentu menurut Sugiyono (2012: 201). Setelah peneliti menentukan
statistik maka langkah selanjutnya adalah akan ditentukan statistik sebelum
melakukan teknik statistik untuk analisis data, harus melakukan pengujian
terhadap data yang ditulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah parametrik
atau nonparametrik. Menurut Sugiyono (2012 : 201) untuk menguji parameter
suatu populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel.
Analisis data dilakukan dengan mengunakan program komputer SPSS Versi 16.0
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3.8.1 Uji Asumsi
3.8.1.1 Uji Normalitas data
Dalam Uji Normalitas data ini peneliti menggunakan teknik KolmogrovSmirnov. Menurut Prayitno (2008: 28) uji normalitas data dilakukan untuk
mengetahui apakah data yang telah didapatkan terdistribusi normal atau tidak. Uji
normalitas ini sangat penting karena digunakan untuk menentukan jenis statistik
yang nantinya akan digunakan oleh peneliti melakukan analisis data yang lebih
lanjut. Uji normalitas data dilakukan dengan statistik non parametik untuk
menentukan jenis statistik yang digunakan, untuk itu kriteria yang digunakan
adalah teknik Kolmogrov-Smirnov. Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan
adalah sebagai berikut (Sarwono, 2010 : 25) :
a. Jika harga sig. (2-tailed) > 0,05 maka distribusi data normal.
b. Jika harga sig. (2-tailed) < 0,05 maka distribusi data tidak normal.
Apabila data yang diperoleh terdistribusi normal, uji statistik yang
digunakan pada tahap selanjutnya adalah uji statistik parametik, dalam hal ini
Correlation Pearson Product Moment. Apabila data yang diperoleh tidak
terdistribusi dengan normal tahap selanjutnya yang digunakan adalah MannWhitney U-test atau Wilcoxon signed ranks test. Untuk keperluan penelitian,
perhitungan uji normalitas data dilakukan menggunakan program komputer SPSS
Versi 16.0 dengan teknik Kolmogorov-Smirnov test dengan tingkat kepercayaan
95%.
3.8.1.2 Uji Homogenitas
Uji homogenitas ini digunakan untuk melihat apakah kelas yang diuji
memiliki kemampuan dasar yang sama terlebih dahulu diuji kesamaan variansnya.
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Uji homogenitas ini digunakan untuk menguji apakah beberapa kelompok
memiliki varians yang sama atau tidak Sugiyono (2009). Untuk penelitian,
perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan menggunakan program komputer
SPSS Versi 16.0 yang memiliki tingkat kepercayaan 95%. Sebelum melakukan uji
Correlation Pearson Product Moment, dilakukan uji Levene’s Test terlebih dahulu
untuk mengetahui homogenitas varians data. Suatu data dikatakan homogen
apabila nilai signifikansi pada Levene’s Test > 0,05 (atau p > 0,05) (Priyatno,
2012:49).
3.8.1.3 Uji Linearitas
Uji linearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara
variabel independen dengan variabel dependent bersifat linear atau garis lurus
(Nisfianoor, 2009). Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menguji linearitas
adalah Test for Linearity pada program komputer SPSS Versi 16.0.
Untuk penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka dikatakan bahwa hubungan antara
variabel independent dengan variabel dependen bersifat linear atau garis
lurus.
2. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka dikatakan bahwa hubungan antara
variabel independentdengan variabel dependen tidak bersifat linear atau
garis lurus.
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3.8.2 Uji Hipotesis
3.8.2.1 Uji Hipotesis Kolerasi: Hubungan Persepsi dan Sikap Siswa Kelas III
Pada Mata Pelajaran PKn di SD Negeri Terbansari 01 Yogyakarta
Uji hipotesis korelatif dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan
antara persepsi siswa dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn. Teknik
pengujian klasik untuk mengetahui signifikansi hubungan tidak dengan sendirinya
menunjukkan apakah hubungan tersebut cukup substantif atau tidak. Hubungan
dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau
dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkolerasi
apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel
yang lain secara teratur dengan arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan
(korelasi negatif) (Sugiyono, 2015: 254). Analisis data menggunakan IBM SPSS
Statistics 16 for Windows dengan tingkat kepercayaan 95% menggunakan korelasi
pearson product moment. Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam uji
perbedaan skor (Priyatno, 2012: 51):
Hnull : Tidak ada hubungan antara skor persepsi siswa sikap siswa pada siswa.
Hi

: Ada hubungan antara skor persepsi siswa sikap siswa pada siswa.

1. Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 maka Hnull diterima Hi ditolak. Hal tersebut
menunjukkan tidak ada hubungan antara skor persepsi dan sikap siswa pada
siswa, sehingga persepsi siswa tidak memiliki hubungan dengan sikap siswa
terhadap mata pelajaran PKn.
2. Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka Hnull ditolak Hi diterima. Hal tersebut
menunjukkan adanya hubungan antara skor persepsi dan sikap siswa pada
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siswa, sehingga persepsi siswa tidak memiliki hubungan dengan sikap siswa
terhadap mata pelajaran PKn.
Berikut ini adalah pedoman untuk memberikan interpretasi kategori
koefisien korelasi dari hasil uji hipotesis menurut Sugiyono (2011):
Tabel 1 Kategori Koefisien Korelasi
Koefisien Korelasi
0,00-0,199
0,20-0,399
0,40-0,599
0,60-0,799
0,80-1,000

Kategori
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi bersama dengan teman
dalam kelompok payung PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Pelaksanaan
Penelitian tersebut dilakukan di SDN Terbansari 01 Yogyakarta dengan jumlah
sampel sebanyak 21 siswa. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan hubungan
persepsi dan sikap siswa pada mata pelajaran PKn. Peneliti menggunakan metode
survei dengan menggunakan satu kelompok sampel penelitian yaitu kelompok
siswa. instrumen yang digunakan berupa kuesioner, terdapat dua bagian, yakni
untuk mengukur persepsi dan sikap siswa.
Hasil penelitian hubungan persepsi dan sikap siswa pada mata pelajaran
pkn akan dipaparkan oleh peneliti lebih lengkap melalui data yang telah diperoleh
oleh peneliti. Data kuantitatif yang diperoleh adalah hasil kuesioner pada
kelompok siswa dengan menggunakan kuesioner tertutup. Untuk mengukur data
kuesioner persepsi siswa dan sikap siswa, peneliti menganalisis dengan
menggunakan program komputer yang bernama SPSS Versi 16.0 dengan tingkat
kepercayaan 95%
4.1.1 Uji Asumsi
4.1.1.1 Uji Normalitas Persepsi dan Siswa
Berdasarkan hasil analisis data uji normalitas dengan menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh hasil sebagai berikut ini:
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Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Persepsi dan Sikap Siswa
No.

Aspek

Sig. (2- tailed)

Keterangan

1

Skor kuesioner persepsi siswa

0,510

Data Normal

2

Skor kuesioner sikap siswa

0,255

Data Normal

Berdasarkan analisis statistik di atas, kuesioner persepsi siswa memiliki
memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,510 (atau p > 0,05), dan kuesioner sikap
siswa memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,255 (atau p > 0,05). Berdasarkan uji
normalitas tersebut yang sudah dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa
skor pada aspek persepsi dan sikap siswa terdistribusi normal, maka langkah
selanjutnya yaitu peneliti menggunakan uji statistik parametik, dalam hal ini
Correlation Pearson Product Moment.
4.1.1.2 Uji Homogenitas Persepsi dan Sikap Siswa
Berdasarkan analisis uji normalitas dengan menggunakan uji Levene’s Test
diperoleh hasil sebagai berikut ini:
Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Persepsi dan Sikap Siswa
No.
1

Aspek
Data persepsi dan
sikap siswa

Nilai Levene
Statistic
1,303

Sig. (2-tailed)

Keterangan

0,311

Homogen

Berdasarkan uji Levene’s Test pada data kuesioner persepsi siswa
diperoleh besar nilai F = 1,303 dengan signifkansi sebesar 0,311(atau p > 0,05)
berarti ada perbedaan varians homogen yang signifikan antara hasil data persepsi
dan sikap siswa dengan kata lain data tersebut memiliki varian yang sama
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sehingga untuk analisis selanjutnya dapat menggunakan Correlation Pearson
Product Moment.
4.1.1.3 Hasil Uji Linearitas
Berikut ini merupakan hasil uji linearitas antara persepsi siswa terhadap
model pembelajaran PBL dengan sikap siswa pada mata pelajaran PKn:
Tabel 4.5 Hasil uji linearitas antara persepsi dan sikap siswa pada
mata pelajaran PKn
Aspek
Persepsi dan sikap siswa pada
mata pelajaran PKn

F
9,667

Sig. (2-tailed)
0,001

Keputusan
Linear

Berdasarkan hasil uji linearitas yang dilakukan oleh peneliti antara
persepsi dan sikap siswa pada mata pelajaran PKn diperoleh nilai signifikansinya
adalah 0,001. Hal ini membuktikan bahwa data dalam penelitian ini memiliki
hubungan yang lurus dari satu titik ketitik yang lain atau disebut juga linear
karena data memiliki nilai signifikasi yang kurang dari 0,05 atau (p < 0,05)
(Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki, 2009).
Gambar 4.1 Gambar grafik P-P Plot of Regresion Standardized Residual
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Berdasarkan Hasil dari gambar grafik 4.1 diatas, menunjukkan bahwa
data-data yang menyatakan hubungan antara persepsi dan sikap siswa kelas
IIIpada mata pelajaran PKn cenderung berkumpul pada garis lurus. Hal ini
menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini linear atau memiliki hubungan
antara variabel independen dan dependen.
4.1.2 Uji Hipotesis
4.1.2.1 Uji Hipotesis Korelasi: Hubungan Persepsi dan Sikap Siswa Kelas III
Pada Mata Pelajaran PKn
Peneliti melakukan uji hipotesis korelasi dengan tujuan untuk mengetahui
apakah ada hubungan antara persepsi dan sikap siswa kelas III pada mata
pelajaran PKn. Uji analisis statistik yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan
menggunakan program komputer IBM SPSS Statistics versi 16 for windows
dengan tingkat kepercayaan 95% menggunakan korelasi pearson product moment.
Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah jika harga sig. (2tailed)> 0,05 maka tidak ada hubungan antara persepsi dan sikap siswa kelas III
pada mata pelajaran PKn, jika harga sig. (2-tailed)< 0,05 maka ada hubungan
antara persepsi dan sikap siswa kelas III pada mata pelajaran PKn. Hasil uji
correlation pearson product moment adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Uji Correlation Pearson Product Moment
No

Aspek

Mean

Std.
Deviation

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)

Keteranga
n

1

Kuesioner
Persepsi

3,95

669

0,670

0,002

Terdapat
hubungan

2

Kuesioner
Sikap

4,33

483

0,670

0,002

Terdapat
hubungan
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Berdasarkan Hasil analisis dengan correlation pearson product moment
pada kuesioner persepsi dengan nilai Std. Deviation =669 Mean =395
dibandingkan data kuesioner sikap dengan nilai Std. Deviation= 483 Mean= 433
Pearson Correlation =0,670 nilai sig. (2-tailed) yaitu 0,002 kurang dari 0,05 atau
(p< 0,05) sehingga Hnull ditolak dan Hi diterima. Hal ini berarti terdapat
hubungan yang positif antara skor persepsi dan sikap siswa kelas III pada mata
pelajaran PKn.
4.2 Pembahasan
4.2.1 Hubungan Antara Persepsi siswa terhadap pembelajaran PKn dan
Sikap Siswa Kelas III Pada Mata Pelajaran PKn
Hipotesis pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan persepsi
dan sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn. Variabel independent dalam
penelitian ini adalah persepsi, variabel dependent dalam penelitian ini adalah
sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn, sedangkan variabel moderator nya
adalah Problem Based Learning (PBL). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
persepsi dan siswa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 (p < 0,05) dengan
koefisien Correlation sebesar 0.670. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan korelasi yang positif antara persepsi dan
sikap siswa kelas III pada mata pelajaran PKn di SD Negeri Terbansari 01
Yogyakarta. Menurut Sudiyono (2009:180) disebut korelasi positif , jika dua
variabel (atau lebih) yang berkorelasi, berjalan pararel; artinya bahwa hubungan
antar dua variabel (atau lebih) itu menunjukan arah yang sama.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, dapat
disimpulkan bahwa semakin positif persepsi siswa maka sikap siswa dalam
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pembelajaran pada mata pelajaran PKn akan semakin positif pula. Hal tersebut
sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Desmita(2012:116) persepsi adalah
salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting, yang memungkinkan
untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Sedangkan sikap menurut
(Walgito, 1978: 113-115; 1989: 42; Gerungan, 1988: 151-152) dikatakan bahwa
sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk sepanjang perkembangannya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi siswa dan sikap siswa memiliki hubungan
yang kuat, karena persepsi yang positif akan membentuk sikap atau perilaku siswa
menjadi lebih baik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian mengenai hubungan persepsi siswa terhadap
pembelajaran PKn dan sikap siswa kelas III pada mata pelajaran PKn di SD
Negeri Terbansari tahun pelajaran 2016/2017, adalah; Terdapat hubungan positif
antara persepsi dan sikap siswa kelas III B pada mata pelajaran PKn di SD Negeri
Terbansaritahun pelajaran 2016/2017.

Hubungan dapat dilihat dari hasil uji

statistik correlation pearson product moment pada uji hipotesis korelasi pada
siswa dengan nilai sig. (2-tailed) yaitu 0.002 (atau p < 0,05) dan nilai correlation
pearson adalah 0,670, dengan demikian pada penelitian ini Termasuk dalam
hubungan korelasi yang kuat karena 0,670 berada pada rentang 0,60-0,799.

5.2 Keterbatasan
Keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:
5.2.1 Peneliti mengalami permasalahan keterbatasan waktu, karena dalam
memecahkan masalah membutuhkan waktu yang cukup lama bagi anakanak.
5.2.2 Model pembelajaran Problem Based Learning kurang efektif, ketika
diimplementasikan pada kelas bawah.

sehingga guru harus banyak

membimbing dalam mengerjakan tugas.
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5.3 Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan oleh
peneliti ialah :
5.3.1 Pada penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya, peneliti
diharapkan dapat mengatur waktu sebaik mungkin dalam proses penelitian
agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
5.3.2 Pada penelitian selanjutnya, model pembelajaran Problem Based Learning
sebaiknya diterapkan pada siswa kelas atas
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 surat ijin penelitian
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lampiran 2 surat telah melaksanakan penelitian
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Lampiran 3 Hasil Perhitungan Item Validitas dan Reliabilitas Persepsi

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Item
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24
Item 25
Item 26
Item 27
Item 28
Item 29
Item 30
Item 31
Item 32
Item 33
Item 34
Item 35
Item 36
Item 37
Item 38

r hitung
1
.241
.113
.276
.003
.085
.230
.039
.-123
.106
.091
.434
.145
.223
.243
.220
.176
.282
.123
.114
.292
.047
.063
.205
.241
.119
.119
357
.416
.229
.046
.204
.-103
.197
..231
.075
.191
.123

r tabel
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207

Keputusan
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
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Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
89

98.9

1

1.1

90

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.721

14

64

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 4 Lembar kuesioner siswa
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Lampiran 5 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Persepsi dan Sikap Siswa

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
persepsi
N

sikap

21

21

2.62

2.95

1.161

1.284

Absolute

.179

.221

Positive

.179

.200

Negative

-.152

-.221

Kolmogorov-Smirnov Z

.821

1.014

Asymp. Sig. (2-tailed)

.510

.255

Normal Parametersa

Mean
Std. Deviation

Most Extreme
Differences

a. Test distribution is Normal.
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Lampiran 6 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Persepsi dan Sikap

Test of Homogeneity of Variances
Persepsi
Levene
Statistic
1.303

df1

df2
4

Sig.
16

.311

ANOVA
Persepsi
Sum of
Squares
Between
Groups

df

Mean Square

2.952

4

.738

Within Groups

24.000

16

1.500

Total

26.952

20

F
.492

Sig.
.742
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Lampiran 7 Hasil Pengujian Uji Linearitas
Case Processing Summary
Cases
Included
N
sikap * persepsi

Excluded

Percent
21

N

Total

Percent

100.0%

0

N

.0%

Percent
21

100.0%

Report
Sikap
persep
si

Mean

Std.
Deviation

N

3

4.00

5

.000

4

4.25

12

.452

5

5.00

4

.000

Total

4.33

21

.483

ANOVA Table
Sum of
Squares
sikap Between Groups (Combined)
*
Linearity
perse
psi
Deviation from
Linearity

Mean
Square

df

F

Sig.

2.417

2

1.208 9.667

.001

2.098

1

2.098

16.78
0

.001

.319

1

.319 2.553

.127

Within Groups

2.250

18

Total

4.667

20

.125

Measures of Association
R
sikap * persepsi

.670

R Squared
.449

Eta
.720

Eta Squared
.518
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Lampiran 8 Hasil Pengujian Uji Correlation Pearson Product Moment
(Hubungan)
Correlations
persepsi
Persepsi Pearson
Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
Sikap

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

sikap
.670**
.001

21

21

.670**

1

.001
21

21

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
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Lampiran 10 Expert Judgement
Rubrik Penilaian
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Komponen Penelitian

Kejelasan rumusan
Kelengkapan cakupan rumusan
indicator
Kesesuaian dengan buku yang
digunakan
Kesesuaian dengan indikator yang
ingin dicapai
Kesesuaian dengan karakter peserta
didik
Keruntutan dan sistematika isi
instrumen
Kesesuaian isi instrumen dengan
buku yang digunakan
Mencantummkan referensi buku
dalam instrumen
Ketepatan ejaan
Ketepatan pilihan kata
Kebakuan struktur kalimat
Kebakuan bentuk huruf
Total Skor
Rata-rata

Expert Judgement
Dosen Dosen
I
II
3
4
4
4

Guru
SD
4
4

Rerata
Skor
Total
11
12

4

3

3

10

4

3

3

10

3

3

3

9

3

4

4

11

4

4

4

12

3

3

4

10

4
3
3
4

4
4
3
3

2
3
3
3

10
10
9
10
124
86.11

Rumus Rata-Rata
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Rentang Skor
Kategori

Rentang Nilai

Layak tidak perlu perbaikan

100

Layak dengan perbaikan

41 – 99

Tidak Layak

1 – 40

73

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 11 SILABUS PEMBELAJARAN
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Lampiran 12 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah

: SD Kanisius Kumendaman Yogyakarta

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/Semester

: III/I

Alokasi Waktu

: 2 X 35 Menit (2 jp)

A. Standar Kompetensi
2. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat
B. Kompetensi Dasar
2.1 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat
sekitar.
C. Indikator
Kognitif
2.1.1 Menyebutkan contoh aturan di sekolah
2.1.2 Menjelaskan pengertian aturan sekolah
2.1.3 Mengelompokan aturan-aturan yang tertulis
2.1.4 Mengelompokan aturan-aturan yang tidak tertulis
Afektif
2.1.5

Menunjukkan sikap saling menghargai pendapat saat berdiskusi
kelompok tentang aturan-aturan yang berlaku dalam sekolah

2.1.6

Kerjasama dalam mengungkapkan pikiran dalam kelompok

Psikomotorik
2.1.7

Aktif dalam mengumpulkan data tentang aturan yang ada di sekolah

2.1.8

Mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang aturan-aturan yang
ada dalam sekolah
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D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif
2.1.1.1 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menyebutkan contoh aturanaturan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah
2.1.1.2 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan pengertian dari
aturan yang ada di sekitar lingkungan sekolah
2.1.1.3 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mengelompokan aturanaturan yang tertulis yang ada di sekitar sekolah
2.1.1.4 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mengelompokan aturanaturan yang tidak tertulis yang ada di sekitar lingkungan sekolah
Afektif
2.1.1.5 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menunjukkan sikap saling
menghargai pendapat saat berdiskusi kelompok tentang aturan-aturan yang
berlaku dalam lingkungan sekolah
2.1.1.6 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu kerjasama mengungkapan
pikiran dalam kelompok
Psikomotorik
2.1.1.7 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu aktif dalam mengumpulkan
data tentang aturan yang ada di lingkungan sekolah
2.1.1.8 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mempresentasikan hasil kerja
kelompok tentang aturan-aturan yang ada dalam lingkungan sekolah
E. Materi Pokok
Norma:
1.

1. Pengertian aturan di sekolah

2.

2. Macam-macam aturan di sekolah

3.
4.

3. Aturan tertulis di sekolah
4. Aturan tidak tertulis di sekolah
F. Metode
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a. Pendekatan
: Student Center Learning (SCL)
b. Model
: Problem Based Learning (PBL)
c. Metode Pembelajaran : Tanya Jawab, Demonstrasi, Diskusi, dan
Penugasan
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
KEGIATAN

PENDAHULUAN

KEGIATAN INTI

PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU
10 menit

MOTIVASI
1. Guru membuka pelajaran dengan
member salam.
2. Guru menngajak siswa untuk berdoa
3. Guru melakukan presensi
4. Guru memberikan motivasi kepada
siswa
APERSEPSI
5. Guru bertanya jawab dengan siswa
tentang aturan-aturan yang ada di
sekolah
ORIENTASI
6. Guru menjelaskan kegiatan apa saja
yang akan mereka lakukan pada hari
ini
7. Siswa
diberikan
satu
masalah 50 Menit
mengenai

aturan-aturan

yang

ada

dalam lingkungan sekolah
8. Siswa

memberikan

tanggapan

mengenai masalah yang ada
9. Siswa

menuliskaninformasi

yang

didapat dengan bahasanya sendiri
(fase 1 : orientasi siswa pada
masalah)
10. Siswa mengerjakan pekerjaan yang
telah diberikan oleh guru bersama
dengan kelompoknya
11. Guru membagikan siswa kedalam 10
kelompok
12. Guru memberikan instruksi yang akan
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siswa kerjakan dalam kelompok
13. Guru membagikan tugas permasalahan
kepada setiap kelompok
14. Siswa menuliskan hasil pekerjaan di
lembar yang telah di sediakan oleh
guru
15. Siswa dapat mencari informasi dari
berbagai sumber dalam pemecahan
masalah

tersebut

(fase

2

:

mengorganisai siswa dalam belajar)
16. Siswa diberikan kesempatan untuk
berpikir

secara

luas

dan

mengeksplorasikan

pikiran

untuk

memecahkan

masalah

dan

guru

sebagai fasilitator
17. Siswa diminta untuk mendiskusikan
apa yang sebaiknya dilakukan siswa
agar kerukunan diantara mereka tetap
terjalin baik dengan teman laki-laki
atau perempuan
18. (fase 3: membimbing penyelidikan
individual maupun kelompok)
19. Siswa

diminta

untuk

menyiapkan

laporan hasil diskusi kelompok secara
rapi, rinci, dan sistematis.
20. Guru berkeliling mencermati siswa
bekerja

menyusun

laporan

hasil

diskusi, dan memberi bantuan, bila
diperlukan.
21. Siswa

diminta

perwakilan

untuk

menentukan

kelompok

secara
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musyawarah

untuk

menyajikan

(mempresentasikan) laporan di depan
kelas.
22. ( fase 4 : mengembangkan dan
menyajikan hasil karya)
23. Guru mengumpulkan semua data dan
informasi

yang sudah siswa-siswi

presentasikan
24. Guru memberi kesempatan kepada
siswa

dari

kelompok

lain

untuk

memberikan tanggapan terhadap hasil
diskusi

kelompok penyaji

dengan

sopan.
25. Guru melibatkan siswa mengevaluasi
jawaban

kelompok

penyaji

serta

masukan dari siswa yang lain dan
membuat kesepakatan, bila jawaban
yang disampaikan siswa sudah benar
26. Guru dan siswa membuat kesimpulan
tentang pemecahan masalah yang
sudah di presentasikan oleh setiap
kelompok. (fase 5 : menganalisis
dan
mengevaluasi
proses
pemecahan masalah)
PENUTUP

10 Menit

KESIMPULAN
Menyimpulkan
20. Guru bersama siswa menyimpulkan
tenang materi yang sudah dipelajari.
21. Siswa merangkum kegiatan materi
pelajaran

melalui

tanya

jawab

dengan guru.:
“Apa yang sudah kita pelajari hari
ini?”
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“Apa saja aturan-aturan yang berlaku
dalam lingkungan sekitar?”
22. Siswa melakukan evaluasi melalui
tanya jawab dengan guru sambil
mengkonfirmasi

dengan

jawaban

siswa.
23. Guru bersama siswa memperbaiki
apabila terdapat hal yang salah dan
menguatkan

hal-hal

yang

sudah

benar.
Refleksi dan Tindak lanjut
24. Siswa

merefleksikan

terhadap

kegiatan pembelajaran yang sudah
dilaksanakan.
25. Apa yang kalian dapatkan dari
pembelajaran PKn tentang norma?
26. Apakah ada kesulitan yang kalian
hadapi ?
27. Guru bersama siswa merangkum
materi mengenai hidup rukun dalam
kehidupan sehari-hari.
28. Kegiatan
pekerjaan

tindak

lanjut
rumah

berupa
dan

menginformasikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan berikutnya.
29. Guru
mengakhiri
pembelajaran dengan
siswa berdoa,

kegiatan
mengajak
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H. Media, Alat Dan Sumber Pembelajaran
Alat:
 Kartugambar
 Bukusiswa
 LKS
SumberBelajar
 Slametdkk. 2008. PendidikanKewarganegaraan untukkelas 3.
Jakarta: PusatperbukuanDepartemenPendidikan


Sarwiyanto,
dkk.
(2008).
Ayo
Kewarganegaraan. Yogyakarta: Kanisius

I. Penilaian
1. Kognitif
Indikator

Belajar

Pendidikan

2.1.1
contoh aturan di sekolah

Menyebutkan

2.1.2
pengertian aturan sekolah

Menjelaskan

2.1.3
Mengelompokan
aturan-aturan yang tertulis
2.1.4
Mengelompokan
aturan-aturan yang tidak tertulis
Teknik Penilaian

Tes Tertulis

Instrumen

Soal Uraian/Esai

Kriteria penilaian
Nilai= Jumlah benar x 10 = 100
2. Afektif
Indikator

2.1.5

Menunjukkan sikap saling menghargai
pendapat

saat

berdiskusi

kelompok

tentang aturan-aturan yang berlaku dalam
sekolah
2.1.6

Kerjasama

dalam

mengungkapkan

pikiran dalam kelompok
Teknik
Penilaian

Observasi

Instrumen

Lembar observasi dengan skor
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Lembar Pengamatan Siswa
No.

Nama

Perilaku yang diamati
1. Menjaga kebersihan kelas
2. Berdiskusi dengan baik dalam
kelompok

Skala
akhir/predikat

1
2
3
Dst..
..

Kriteria

Baik sekali

Baik

Cukup

Kurang

4

3

2

1

Menjaga
Selalu
kebersihan melaksanakan
tugas
piket
kelas
membersihkan
kelas dan tidak
membuang
sampah
sembarangan

Selalu
melaksanakan
tugas
piket
membersihkan
kelas
tetapi
kadang-kadang
membuang
sampah
sembarangan

Jarang
melaksanakan
tugas
piket
membersihkan
kelas
dan
kadang-kadang
membuang
sampah
sembarangan

Tidak pernah
melaksanakan
tugas
piket
membersihkan
kelas
dan
selalu
membuang
sampah
sembarangan

Berdiskusi
dengan
baik dalam
kelompok

Selalu
megikuti
diskusi dengan
baik,
tetapi
kadang-kadang
belum
kompak, dalam
kelompok dan
mampu
memberi
pendapat

Mengikuti
diskusi dengan
baik
dalam
kelompok
tetapi kadangkadang
mengganggu
kelompok lain

Tidak
mengikuti
diskusi
dengan baik

Selalu
megikuti
diskusi dengan
baik, kompak,
dalam
kelompok dan
mampu
memberi
pendapat
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Kriteria Penilaian Sikap Individu/sosial
3. Psikomotorik
Indikator

2.1.5

Aktif dalam mengumpulkan data
tentang aturan yang ada di sekolah

2.1.6

Mempresentasikan

hasil

kerja

kelompok tentang aturan-aturan yang
ada dalam sekolah

No

Teknik Penilaian

Tes praktik (unjuk kerja)

Instrumen

Format penilaian unjuk kerja

Nama
Siswa

Kriteria

BS

B

C

PB

BS

B

C

PB

Isi dan pengetahuan
Penggunaan bahasa yang baik dan
benar
Percaya diri
Dst

Ketrampilan penulisan

Lembar Penilaian Produk
No

Nama
Siswa

Kriteria
Isi dan pengetahuan
Penggunaan bahasa yang baik dan
benar
Percaya diri

Dst

Ketrampilan penulisan

Lembar Pengamatan
No. Nama
Siswa

Kriteria

BS

B

C

PB
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Bahasa yang digunakan
Kesesuaian topik
Suara saat presentasi
Sikap saat presentasi

Kriteria Penilaian Keterampilan
a. Lembar penilaian produk
No

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

(4)

(3)

(2)

Perlu
bimbingan
(1)

1.

Isi dan Menulis
Menulis
pengetah semua norma semua norma
yang
ada yang
ada
uan
disekolah
disekolah
secara lengkap tetapi kurang
dan tepat.
lengkap.

Menulis
beberapa
norma yang
disekolah
kurang
lengkap.

Menulis
semua
norma
yang ada
disekolah
tidak
lengkap
dan tidak
tepat.

2.

Penggun
aan
bahasa
Indonesi
a yang
baik dan
benar.

Keseluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada disekolah
menggunakan
kata
baku
yang sangat
baik
dan
benar.

Keseluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada disekolah
menggunakan
kata
baku
yang baik dan
benar.

Sebagian
besar kalimat
yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada disekolah
menggunakan
kata
baku
yang sangat
baik
dan
benar.

Beberapa
bagian
kalimat
yang
digunakan
dalam
menulis
norma
yang ada
disekolah
mengguna
kan kata
baku yang
sangat
baik dan
benar.

3.

Keteram Kesuluruhan
pilan
kalimat yang
penulisan digunakan
dalam menulis
norma yang

Kesuluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang

Kesuluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang

Kesuluruh
an kalimat
yang
digunakan
dalam
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disekolah
ada disekolah ada disekolah menulis
ditulis sangat ditulis secara ditulis kurang norma
runtut.
runtut.
runtut.
yang ada
disekolah
ditulis
tidak
runtut.
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Lembar Kerja Siswa
Nama :
Kelas :
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengat tepat!
1. Sebutkan dua contoh kegiatan ekstrakulikuler di sekolahmu?
2. Mengapa kamu harus mentaati peraturan di sekolahmu?
3. Siapakah yang harus dihormati ketika di sekolah?
4. Sebutkan 3 contoh peraturan di sekolah!
5. Sebutkan 4 contoh aturan tidak tertulis!
6. Peraturan tidak hanya di hafal tetapi harus ...
7. Waktu olahraga harus menggunakan pakaian ...
8. Terhadap nasihat guru kita harus ...
9. Bungkus makanan sebaiknya dibuang di ...
10. Kebersihan kelas merupakan tanggung jawab ...
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Refleksi

1. Pembelajaran apa yang kamu dapatkan ?

2. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari pembelajaran hari ini?

3. Kamu dapat belajar apa tentang pembelajaran hari ini?

4. Makna apa yang dapat kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah

: SD Kanisius Kumendaman

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/Semester

: III/I

Alokasi Waktu

: 2 X 35 Menit (2 jp)

A. Standar Kompetensi
2. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat
B. Kompetensi Dasar
2.1 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat
sekitar.
C. Indikator
Kognitif
2.1.1 Menyebutkan contoh aturan di keluarga
2.1.2 Menjelaskan pengertian aturan keluarga
2.1.3 Mengelompokan aturan-aturan yang tertulis
2.1.4 Mengelompokan aturan-aturan yang tidak tertulis
Afektif
2.1.9

Menunjukkan sikap saling menghargai pendapat saat berdiskusi
kelompok tentang aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga

2.1.10 Kerjasama dalam mengungkapkan pikiran dalam kelompok
Psikomotorik
2.1.11 Aktif dalam mengumpulkan data tentang aturan yang ada di keluarga
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2.1.12 Mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang aturan-aturan yang
ada dalam keluarga
3

Tujuan
Kognitif
2.1.1.1 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menyebutkan contoh aturanaturan yang berlaku di dalam lingkungan keluarga
2.1.1.2 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan pengertian dari
aturan yang ada di sekitar lingkungan keluarga
2.1.1.3 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mengelompokan aturanaturan yang tertulis yang ada di sekitar keluarga
2.1.1.4 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mengelompokan aturanaturan yang tidak tertulis yang ada di sekitar lingkungan keluarga
Afektif
2.1.1.5 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menunjukkan sikap saling
menghargai pendapat saat berdiskusi kelompok tentang aturan-aturan yang
berlaku dalam keluarga
2.1.1.6 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu kerjasama mengungkapan
pikiran dalam kelompok
Psikomotorik
2.1.1.7 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu aktif dalam mengumpulkan
data tentang aturan yang ada di keluarga
2.1.1.8 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mempresentasikan hasil kerja
kelompok tentang aturan-aturan yang ada dalam keluarga
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D. Materi Pokok
Norma:
1. Pengertian aturan di keluarga
2. Macam-macam aturan di keluarga
3. Aturan tertulis di keluarga
4. Aturan tidak tertulis di keluarga

E. Metode
a. Pendekatan

: Student Center Learning (SCL)

b. Model

: Problem Based Learning (PBL)

c. Metode Pembelajaran

: Tanya Jawab, Demonstrasi, Diskusi, dan

Penugasan

F. Langkah-Langkah Pembelajaran
KEGIATAN

PENDAHULUAN

KEGIATAN INTI

PEMBELAJARAN
MOTIVASI
1. Guru membuka pelajaran dengan
member salam.
2. Guru menngajak siswa untuk berdoa
3. Guru melakukan presensi
4. Guru memberikan motivasi kepada
siswa
APERSEPSI
5. Guru bertanya jawab dengan siswa
tentang aturan-aturan yang ada di
keluarga
ORIENTASI
6. Guru menjelaskan kegiatan apa saja
yang akan mereka lakukan pada hari
ini
1. Siswa
diberikan
satu
masalah
mengenai

aturan-aturan

yang

ALOKASI
WAKTU
10 Menit

50 Menit

ada

dalam lingkungan keluarga
2. Siswa

memberikan

tanggapan

mengenai masalah yang ada
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3. Siswa

menuliskaninformasi

yang

didapat dengan bahasanya sendiri
(fase 1 : orientasi siswa pada
masalah)
4. Siswa mengerjakan pekerjaan yang
telah diberikan oleh guru bersama
dengan kelompoknya
5. Guru membagikan siswa kedalam 10
kelompok
6. Guru memberikan instruksi yang akan
siswa kerjakan dalam kelompok
7. Guru membagikan tugas permasalahan
kepada setiap kelompok
8. Siswa menuliskan hasil pekerjaan di
lembar yang telah di sediakan oleh
guru
9. Siswa dapat mencari informasi dari
berbagai sumber dalam pemecahan
masalah

tersebut

(fase

2

:

mengorganisai siswa dalam belajar)
10. Siswa diberikan kesempatan untuk
berpikir

secara

luas

dan

mengeksplorasikan

pikiran

untuk

memecahkan

masalah

dan

guru

sebagai fasilitator
11. Siswa diminta untuk mendiskusikan
apa yang sebaiknya dilakukan siswa
agar kerukunan diantara mereka tetap
terjalin baik dengan teman laki-laki
atau perempuan
12. (fase 3: membimbing penyelidikan
individual maupun kelompok)
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13. Siswa

diminta

untuk

menyiapkan

laporan hasil diskusi kelompok secara
rapi, rinci, dan sistematis.
14. Guru berkeliling mencermati siswa
bekerja

menyusun

laporan

hasil

diskusi, dan memberi bantuan, bila
diperlukan.
15. Siswa

diminta

untuk

menentukan

perwakilan

kelompok

musyawarah

untuk

secara
menyajikan

(mempresentasikan) laporan di depan
kelas.
16. ( fase 4 : mengembangkan dan
menyajikan hasil karya)
17. Guru mengumpulkan semua data dan
informasi

yang sudah siswa-siswi

presentasikan
18. Guru memberi kesempatan kepada
siswa

dari

kelompok

lain

untuk

memberikan tanggapan terhadap hasil
diskusi

kelompok penyaji

dengan

sopan.
19. Guru melibatkan siswa mengevaluasi
jawaban

kelompok

penyaji

serta

masukan dari siswa yang lain dan
membuat kesepakatan, bila jawaban
yang disampaikan siswa sudah benar
20. Guru dan siswa membuat kesimpulan
tentang pemecahan masalah yang
sudah di presentasikan oleh setiap
kelompok. (fase 5 : menganalisis
dan
mengevaluasi
proses
pemecahan masalah)
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PENUTUP

10 Menit

KESIMPULAN
Menyimpulkan
21. Guru bersama siswa menyimpulkan
tenang materi yang sudah dipelajari.
22. Siswa merangkum kegiatan materi
pelajaran melalui tanya jawab dengan
guru.:
“Apa yang sudah kita pelajari hari
ini?”
“Apa saja aturan-aturan yang berlaku
dalam lingkungan sekitar?”
23. Siswa melakukan evaluasi melalui
tanya jawab dengan guru sambil
mengkonfirmasi

dengan

jawaban

siswa.
24. Guru bersama siswa memperbaiki
apabila terdapat hal yang salah dan
menguatkan hal-hal yang sudah benar.
Refleksi dan Tindak lanjut
25. Siswa

merefleksikan

terhadap

kegiatan pembelajaran yang sudah
dilaksanakan.
26. Apa

yang

kalian

dapatkan

dari

pembelajaran PKn tentang norma?
27. Apakah ada kesulitan yang kalian
hadapi ?
28. Guru

bersama

siswa

merangkum

materi mengenai hidup rukun dalam
kehidupan sehari-hari.
29. Kegiatan
pekerjaan

tindak

lanjut
rumah

berupa
dan

menginformasikan materi yang akan
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dibahas pada pertemuan berikutnya.
30. Guru
mengakhiri
kegiatan
pembelajaran dengan mengajak siswa
berdoa,

G. Media, Alat Dan Sumber Pembelajaran
Alat:


Gambar



Buku siswa



LKS

Media:


Gambar

SumberBelajar


Slametdkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 3.
Jakarta: Pusat perbukuan Departemen Pendidikan



Sarwiyanto,

dkk.

(2008).

Ayo

Belajar

Pendidikan

Kewarganegaraan. Yogyakarta: Kanisius
H. Penilaian
3. Kognitif
Indikator

2.1.1 Menyebutkan contoh aturan di
keluarga
2.1.2 Menjelaskan pengertian aturan
keluarga
2.1.3 Mengelompokan aturan-aturan yang
tertulis
2.1.4 Mengelompokan aturan-aturan yang
tidak tertulis

Teknik Penilaian
Instrumen

Tes Tertulis
Soal Uraian/Esai

Kriteria penilaian
Nilai = Jumlah Benar x 10 = 100

103

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Afektif
Indikator

2.1.5

Menunjukkan sikap saling menghargai
pendapat

saat

berdiskusi

kelompok

tentang aturan-aturan yang berlaku dalam
keluarga
2.1.6

Kerjasama

dalam

mengungkapkan

pikiran dalam kelompok
Teknik
Penilaian
Instrumen

Observasi
Lembar observasi dengan skor

Lembar Pengamatan Siswa
No.

Nama

Perilaku yang diamati
Sikap
memnghargai
Kerjasama dalam kelompok

Skala
dan akhir/predikat

1
2
3
Dst.

Kriteria Penilaian Sikap Individu/sosial
Kriteria

Baik sekali
4
Berdiskusi Selalu
dengan
megikuti
baik dalam diskusi dengan
kelompok baik,
dengan
menghargai
sikap
pendapat,
saling
kompak, dalam
mengharg kelompok dan
ai
dan mampu
kerjasama memberi
pendapat

Baik
3
Selalu
megikuti
diskusi dengan
baik
dan
menghargai
pendapat,
tetapi kadangkadang belum
kompak, dalam
kelompok dan
mampu
memberi
pendapat

Cukup
2
Mengikuti
diskusi dengan
baik
dalam
kelompok dan
menghargai
pendapat tetapi
kadang-kadang
mengganggu
kelompok lain

kurang
1
Tidak
mengikuti
diskusi
dengan baik
dan
tidak
menghargai
pendapat dan
tidak
kerjasama
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4. Psikomotorik
Indikator

2.1.5

Aktif dalam mengumpulkan data tentang
aturan yang ada di keluarga

2.1.6

Mempresentasikan hasil kerja kelompok
tentang aturan-aturan yang ada dalam
keluarga

Teknik Penilaian
Instrumen

Tes praktik (unjuk kerja)
Format penilaian unjuk kerja

Lembar Penilaian Produk
No

Nama
Siswa

Kriteria

BS

B

C

PB

Isi dan pengetahuan
Penggunaan bahasa yang baik dan
benar
Percaya diri
Ketrampilan penulisan

Dst

Lembar Pengamatan
No. Nama
Siswa

Kriteria

BS

B

C

PB

Bahasa yang digunakan
Kesesuaian topik
Suara saat presentasi
Sikap saat presentasi
Kriteria Penilaian Keterampilan
a. Lembar penilaian produk
No

Kriteria

Baik Sekali
(4)

1.

Isi dan Menulis
pengetah semua norma
uan
yang
ada
dikeluargaseca
ra lengkap dan
tepat.

Baik
(3)

Cukup
(2)

Perlu
bimbingan
(1)
Menulis
Menulis
Menulis
semua norma beberapa
semua
yang
ada norma yang norma
dikeluarga
ada dikeluarga yang ada
tetapi kurang kurang
dikeluarga
lengkap.
lengkap.
tidak
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2.

Penggun
aan
bahasa
Indonesi
a yang
baik dan
benar.

Keseluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada dikeluarga
menggunakan
kata
baku
yang sangat
baik
dan
benar.

Keseluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada dikeluarga
menggunakan
kata
baku
yang baik dan
benar.

Sebagian
besar kalimat
yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada dikeluarga
menggunakan
kata
baku
yang sangat
baik
dan
benar.

3.

Keteram Kesuluruhan
pilan
kalimat yang
penulisan digunakan
dalam menulis
norma yang
ada dikeluarga
ditulis sangat
runtut.

Kesuluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada dikeluarga
ditulis secara
runtut.

Kesuluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada dikeluarga
ditulis kurang
runtut.

lengkap
dan tidak
tepat.
Beberapa
bagian
kalimat
yang
digunakan
dalam
menulis
norma
yang ada
dikeluarga
mengguna
kan kata
baku yang
sangat
baik dan
benar.
Kesuluruh
an kalimat
yang
digunakan
dalam
menulis
norma
yang ada
dikeluarga
ditulis
tidak
runtut.

b. Lembar Pengamatan
No

Kriteria

Baik

Cukup

Berlatih lagi

1

Bahasa
yang
digunakan

Kalimat jelas dan Kalimat
cukup Kalimat sulit
sebagian
kurang jelas, tetapi ada dimengerti
dimengerti
bebrapa kata yang
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Lembar Kerja Siswa
Nama :
Kelas :
I. Isilah titik-titik di bawah ini!
1. aturan diciptakan untuk menjaga. . . .
2. jika kita berada didaerah lain maka kita wajib mengikuti peraturan . . .
.
3. salah satu aturan tidak tertulis yang ada disekolah adalah. . . .
4. aturan umum di sekolah dibuat oleh. . . .
5. salah satu aturan tertulis dimasyarakat adalah. . . .
6. ronda malam harus dilaksanakan secara . . .
7. mematuhi rambu-rambu lalu lintas berarti menegakkan . . .
8. peraturan di tingkat RT dibuat oleh . . .
9. bungkus makanan sebaiknya di buang di . . .
10. upacara bendera dilaksanakan pada hari . . .
11. agar tercipta kehidupan yang teratur dan tertib, perlu adanya ...
12. peraturan sekolah di tetapkan dalam musyawarah . . .
13. dalam berpergian harus memperhatikan peraturan . . .
14. orang yang melanggar peraturan akan mendapat . . .
15. mentaati peraturan berarti kita mengutamakan kepentingan . . .
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Refleksi

1. Pembelajaran apa yang kamu dapatkan ?

2. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari pembelajaran hari ini?

3. Kamu dapat belajar apa tentang pembelajaran hari ini?

4. Makna apa yang dapat kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah

: SD Kanisius Kumendaman

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/Semester

: III/I

Alokasi Waktu

: 2 X 35 Menit (2 jp)

A. Standar Kompetensi
2. mengenal norma-norma yang berlaku dimasyarakat
B. Kompetensi Dasar
2.1 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat
sekitar.
C. Indikator
Kognitif
2.1.1 Menyebutkan contoh aturan di masyarakat
2.1.2 Menjelaskan pengertian aturan masyarakat
2.1.3 Mengelompokan aturan-aturan yang tertulis
2.1.4 Mengelompokan aturan-aturan yang tidak tertulis
Afektif
2.1.7

Menunjukkan sikap saling menghargai pendapat saat berdiskusi
kelompok tentang aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan

2.1.8

Kerjasama dalam mengungkapkan pikiran dalam kelompok

Psikomotorik
2.1.9

Aktif dalam mengumpulkan data tentang aturan yang ada di
lingkungan sekitar

2.1.10 Mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang aturan-aturan yang
ada dalam lingkungan sekitar
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D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif
2.1.1.1 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menyebutkan contoh aturanaturan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat sekitar
2.1.1.2 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan pengertian dari
aturan yang ada di sekitar lingkungan masyarakat
2.1.1.3 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mengelompokan aturanaturan yang tertulis yang ada di sekitar lingkungan masyarakat
2.1.1.4 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mengelompokan aturanaturan yang tidak tertulis yang ada di sekitar lingkungan masyarakat
Afektif
2.1.1.5 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menunjukkan sikap saling
menghargai pendapat saat berdiskusi kelompok tentang aturan-aturan yang
berlaku dalam lingkungan
2.1.1.6 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu kerjasama mengungkapan
pikiran dalam kelompok
Psikomotorik
2.1.1.7 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu aktif dalam mengumpulkan
data tentang aturan yang ada di lingkungan sekitar
2.1.1.8 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mempresentasikan hasil kerja
kelompok tentang aturan-aturan yang ada dalam lingkungan sekitar

E. Materi Pokok
Norma:
5. Pengertian aturan
6. Macam-macam aturan
7. Aturan tertulis
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8. Aturan tidak tertulis
F. Metode, Pendekatan, dan Model Pembelajaran
d. Pendekatan
: Student Center Learning (SCL)
e. Model
: Problem Based Learning (PBL)
f. Metode Pembelajaran : Tanya Jawab, Demonstrasi, Diskusi, dan
Penugasan
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
KEGIATAN

PENDAHULUAN

KEGIATAN INTI

PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU
10 Menit

MOTIVASI
1. Guru membuka pelajaran dengan
member salam.
2. Guru menngajak siswa untuk berdoa
3. Guru melakukan presensi
4. Guru memberikan motivasi kepada
siswa
APERSEPSI
5. Guru bertanya jawab dengan siswa
tentang aturan-aturan yang ada di
lingkungan masyarakat
ORIENTASI
6. Guru menjelaskan kegiatan apa saja
yang akan mereka lakukan pada hari
ini
7. Siswa
diberikan
satu
masalah 50 Menit
mengenai aturan-aturan yang ada
dalam lingkungan sekitar
8. Siswa
memberikan
tanggapan
mengenai masalah yang ada
9. Siswa menuliskaninformasi yang
didapat dengan bahasanya sendiri (fase
1 : orientasi siswa pada masalah)
10. Siswa mengerjakan pekerjaan yang
telah diberikan oleh guru bersama
dengan kelompoknya
11. Guru membagikan siswa kedalam 10
kelompok
12. Guru memberikan instruksi yang akan
siswa kerjakan dalam kelompok
13. Guru membagikan tugas permasalahan
kepada setiap kelompok
14. Siswa menuliskan hasil pekerjaan di
lembar yang telah di sediakan oleh
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guru
15. Siswa dapat mencari informasi dari
berbagai sumber dalam pemecahan
masalah tersebut
(fase 2 :
mengorganisai siswa dalam belajar)
16. Siswa diberikan kesempatan untuk
berpikir
secara
luas
dan
mengeksplorasikan pikiran untuk
memecahkan masalah dan guru
sebagai fasilitator
17. Siswa diminta untuk mendiskusikan
apa yang sebaiknya dilakukan siswa
agar kerukunan diantara mereka tetap
terjalin baik dengan teman laki-laki
atau perempuan
18. (fase 3: membimbing penyelidikan
individual maupun kelompok)
19. Siswa diminta untuk menyiapkan
laporan hasil diskusi kelompok secara
rapi, rinci, dan sistematis.
20. Guru berkeliling mencermati siswa
bekerja menyusun laporan hasil
diskusi, dan memberi bantuan, bila
diperlukan.
21. Siswa diminta untuk menentukan
perwakilan
kelompok
secara
musyawarah
untuk
menyajikan
(mempresentasikan) laporan di depan
kelas.
22. ( fase 4 : mengembangkan dan
menyajikan hasil karya)
23. Guru mengumpulkan semua data dan
informasi yang sudah siswa-siswi
presentasikan
24. Guru memberi kesempatan kepada
siswa dari kelompok lain untuk
memberikan tanggapan terhadap hasil
diskusi kelompok penyaji dengan
sopan.
25. Guru melibatkan siswa mengevaluasi
jawaban kelompok penyaji serta
masukan dari siswa yang lain dan
membuat kesepakatan, bila jawaban
yang disampaikan siswa sudah benar
26. Guru dan siswa membuat kesimpulan
tentang pemecahan masalah yang
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sudah di presentasikan oleh setiap
kelompok. (fase 5 : menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan
masalah)
10 Menit
Menyimpulkan
31. Guru bersama siswa menyimpulkan
tenang materi yang sudah dipelajari.
32. Siswa merangkum kegiatan materi
pelajaran melalui tanya jawab dengan
guru.:
“Apa yang sudah kita pelajari hari
ini?”
“Apa saja aturan-aturan yang berlaku
dalam lingkungan sekitar?”
33. Siswa melakukan evaluasi melalui
tanya jawab dengan guru sambil
mengkonfirmasi dengan jawaban
siswa.
34. Guru bersama siswa memperbaiki
apabila terdapat hal yang salah dan
menguatkan hal-hal yang sudah benar.
Refleksi dan Tindak lanjut
35. Siswa
merefleksikan
terhadap
kegiatan pembelajaran yang sudah
dilaksanakan.
36. Apa yang kalian dapatkan dari
pembelajaran PKn tentang norma?
37. Apakah ada kesulitan yang kalian
hadapi ?
38. Guru bersama siswa merangkum
materi mengenai hidup rukun dalam
kehidupan sehari-hari.
39. Kegiatan
tindak
lanjut
berupa
pekerjaan
rumah
dan
menginformasikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan berikutnya.
Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran
dengan mengajak siswa berdoa,

PENUTUP

H. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
Alat:
 Kartu gambar


Buku siswa



LKS

SumberBelajar
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Slametdkk. 2008. PendidikanKewarganegaraanunrukkelas 3.
Jakarta: PusatperbukuanDepartemenPendidikan
Sarwiyanto,
dkk.
(2008).
Ayo
Kewarganegaraan. Yogyakarta: Kanisius

I. Penilaian
5. Kognitif
Indikator

Belajar

Pendidikan

2.1.1 Menyebutkan contoh aturan di
masyarakat
2.1.2 Menjelaskan pengertian aturan
masyarakat
2.1.3 Mengelompokan aturan-aturan yang
tertulis
2.1.4 Mengelompokan aturan-aturan yang
tidak tertulis

Teknik Penilaian
Instrumen

Tes Tertulis
Soal Uraian/Esai

Kriteria penilaian
Nilai= Jumlah benar x 10 = 100
6. Afektif
Indikator

2.1.5

Menunjukkan sikap saling menghargai
pendapat saat berdiskusi kelompok tentang
aturan-aturan
yang
berlaku
dalam
lingkungan
Kerjasama dalam mengungkapkan pikiran
dalam kelompok

2.1.6

Teknik Penilaian Observasi
Instrumen
Lembar observasi dengan skor
Lembar Pengamatan Siswa
No.

Nama

Perilaku yang diamati
9. Menghargai pendapat orang
lain
10. Sikap kerja sama dengan
teman dalam berdiskusi

Skala
akhir/predikat

1
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2
3
Dst.
Kriteria Penilaian Sikap Individu/sosial
Kriteria

Baik sekali
4
Mengharg Selalu
ai
menghargai
pemdapat pendapat
orang lain teman
Berdiskusi Selalu
dengan
megikuti
baik dalam diskusi dengan
kelompok baik, kompak,
dalam
kelompok dan
mampu
memberi
pendapat

5. Psikomotorik
Indikator

2.1.5

Baik
3
Menghargai
pendapat
teman
Selalu
megikuti
diskusi dengan
baik,
tetapi
kadang-kadang
belum
kompak, dalam
kelompok dan
mampu
memberi
pendapat

Cukup
2
Kurang
menghargai
pendapat
teman
Mengikuti
diskusi dengan
baik
dalam
kelompok
tetapi kadangkadang
mengganggu
kelompok lain

Kurang
1
Tidak
menghargai
pendapat
teman
Tidak
mengikuti
diskusi
dengan baik

Aktif dalam mengumpulkan data tentang
aturan yang ada di lingkungan sekitar

2.1.6

Mempresentasikan hasil kerja kelompok
tentang aturan-aturan yang ada dalam
lingkungan sekitar

Teknik Penilaian
Instrumen

Tes praktik (unjuk kerja)
Format penilaian unjuk kerja

Lembar Penilaian Produk
No

Dst

Nama
Siswa

Kriteria

BS

B

C

Isi dan pengetahuan
Penggunaan bahasa yang baik dan
benar
Percaya diri
Ketrampilan penulisan
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Lembar Pengamatan
No. Nama
Siswa

Kriteria

BS

B

C

PB

Bahasa yang digunakan
Kesesuaian topic
Suara saat presentasi
Sikap saat presentasi
Kriteria Penilaian Keterampilan
a. Lembar penilaian produk
No

Kriteria

Baik Sekali
(4)

1.

Isi dan Menulis
Menulis
pengetah semua norma semua norma
uan
yang ada di yang ada di
masyarakat
masyarakat
secara lengkap tetapi kurang
dan tepat.
lengkap.

Menulis
beberapa
norma yang di
masyarakat
kurang
lengkap.

2.

Penggun
aan
bahasa
Indonesi
a yang
baik dan
benar.

Sebagian
besar kalimat
yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada
di
masyarakat
menggunakan
kata
baku
yang sangat
baik
dan
benar.

3.

Keteram Kesuluruhan
Kesuluruhan
Kesuluruhan
pilan
kalimat yang kalimat yang kalimat yang
penulisan digunakan
digunakan
digunakan

Keseluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada
di
masyarakat
menggunakan
kata
baku
yang sangat
baik
dan
benar.

Baik
(3)

Keseluruhan
kalimat yang
digunakan
dalam menulis
norma yang
ada
di
masyarakat
menggunakan
kata
baku
yang baik dan
benar.

Cukup
(2)

Perlu
bimbingan
(1)
Menulis
semua
norma
yang ada
di
masyaraka
t
tidak
lengkap
dan tidak
tepat.
Beberapa
bagian
kalimat
yang
digunakan
dalam
menulis
norma
yang ada
di
masyaraka
t
mengguna
kan kata
baku yang
sangat
baik dan
benar.
Kesuluruh
an kalimat
yang
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dalam menulis
norma yang
ada
di
masyarakat
ditulis sangat
runtut.

dalam menulis
norma yang
ada
di
masyarakat
ditulis secara
runtut.

dalam menulis
norma yang
ada
di
masyarakat
ditulis kurang
runtut.

digunakan
dalam
menulis
norma di
masyaraka
t
ditulis
tidak
runtut.
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Lembar Kerja Siswa
Nama :
Kelas :
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Sebutkan aturan tertulis yang berlaku di masyarakat!
2. Siapa yang membuat peraturan di masyarakat?
3. Apakah perlengkapan untuk ronda malam?
4. Sebutkan aturan tidak tertulios yang berlaku di masyarakat!
5. Bila tetanggamu membutuhkan pertolongan apa yang sebaiknya kamu
lakukan?
6. Dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga harus ...
7. Semua warga masyarakat wajib mengikuti kerja bakti memperbaiki ...
8. Percekcokan membuat kehidupan di masyarakat menjadi ...
9. Peraturan di tingkat RT dibuat oleh ...
10. Jika ada tamu yang akan menginap wajib lapor kepada ...
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Refleksi

1. Pembelajaran apa yang kamu dapatkan ?

2. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari pembelajaran hari ini?

3. Kamu dapat belajar apa tentang pembelajaran hari ini?

4. Makna apa yang dapat kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini?
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Lampiran 13 Foto-foto Kegiatan
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