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ABSTRAK
PENINGKATAN PARTISIPASI, KEBERANIAN, DAN PRESTASI BELAJAR
SISWA MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME
PADA MATA PELAJARAN IPS SDK WIROBRAJAN YOGYAKARTA
Yulia Oktaviari Anindhita
071134020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peningkatan partisipasi siswa
(2) peningkatan keberanian siswa dan (3) peningkatan prestasi belajar siswa kelas
VB SDK Wirobrajan Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2010/2011
melalui penerapan pendekatan konstruktivisme pada mata pelajaran IPS materi
Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan
Jepang.
Desain penelitian ini berjenis penelitian tindakan kelas dengan penelitian
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VB SDK Wirobrajan yang terdiri
dari 36 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan untuk penelitian ini meliputi : (1)
pengamatan, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi untuk melihat proses
pembelajaran yang dilakukan siswa. 10 soal pilihan ganda untuk mengukur prestasi
belajar siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada peningkatan partisipasi siwa
yang didapat dari pengamatan siklus I skor rata-rata kelas 36,11 meningkat menjadi
61,11 pada siklus II, dan meningkat menjadi 88,88 pada siklus III. (2) peningkatan
keberanian siswa dari pengamatan siklus I 33,33 meningkat menjadi 56,66 pada
siklus II, dan meningkat menjadi 90 pada siklus III. (3) ada peningkatan yang positif
dan signifikan pada prestasi belajar siswa dengan pendekatan konstruktivisme pada
siklus I, II, dan III yang ditunjukkan dengan harga sig. (2-tailed) sebesar 0,000
(atau< 0,05).
Kata kunci : Pendekatan konstruktivisme, partisipasi, keberanian, prestasi belajar,
mata pelajaran IPS.
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ABSTRACT
IMPROVING STUDENTS’ PARTICIPATION, CONFIDENCE, AND
LEARNING ACHIEVEMENT BY IMPLEMENTING CONSTRUCTIVISM
APPROACH IN THE SOCIAL SCIENCE SUBJECT IN SDK WIROBRAJAN
YOGYAKARTA
Yulia Oktaviari Anindhita
071134020
The aims of the research were to know (1) the improvement of students’
participation (2) the improvement of students’ confidence and (3) the improvement
thelearning achievement of the fifth grade students’ of SDK Wirobrajan Yogyakarta
in the even semester of the academi year 2010/2011 through the constructivism
approach implemented in social science subject covering the material of national
heroes struggle in Dutch and Japan colonization era.
This research was a qualitative classroom action research. The subjects of
thes research were 36 fifth grade students of SDKWirobrajan. The instruments used
in this research were: (1) observation, (2) interview, and (3) documentation used to
see the students’ learning process. 10 multiple choice questions were used measure
the students’ learning achievement.
The result of this research indicated that (1) there was an improvement of
students’ participation from 36,11in the first cycle to 61,11 in the second cycle, and
88,88 in the third cycle. (2) there is animprovement of students’ confidence is from
33,33 in the first cycle to 56,66 in the second cycle, then 90 in the third cycle. 3)
there is positive and significant improvement of students’ learning achievement
through the use of constructivism approach in the first, second, and third cycle. That
was shown by number sig. (2-tailed) 0,000(or <0,05).
Keyword : Constructivism approach, participation, confidence, learning
achievement, social science subject lesson.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai konsep yang
berhubungan dengan mata pelajaran Ilmu pengetahuan Sosial (IPS). Pada
ilmu sosial, kita dapat belajar tentang hubungan manusia dengan manusia,
ilmu bumi (geografi) tujuannya mempelajari tentang keadaan suatu tempat
dan gejala-gejalanya, dan ilmu ekonomi mempelajari tentang usaha
manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Mata Pelajaran IPS di Sekolah Dasar lebih ditekankan pada IPS
terpadu, yaitu mata pelajaran IPS dipadukan dengan semua bidang kajian
IPS meliputi ilmu sosial, geografi, sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Di
sini peran guru dalam mengelola kelas dibutuhkan agar tercipta suasana
belajar yang dapat mewujudkan aktivitas-aktivitas belajar siswa yang
efektif dan efisien. Penggunaan metode dalam menyampaikan suatu
materi, perlu diperhatikan agar siswa dapat menerima materi pelajaran
yang disampaikan oleh guru.
Berdasarkan wawancara dengan guru kelas di SDK Wirobrajan
Yogyakarta pada bulan Oktober 2010 materi mendeskripsikan perjuangan
para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, siswa
terlihat masih kurang partisipasinya dalam pembelajaran. Siswa masih
cenderung masih sangat pasif di dalam pembelajaran. Keberanian siswa
dalam pembelajaran juga nampak masih kurang, siswa masih terlihat malu
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dalam menjawab pertanyaan guru dan juga mengemukakan pendapatnya
dalam pembelajaran. Prestasi belajar suswa dirasa juga sangat kurang. Hal
ini dapat dilihat dari 36 siswa, hanya 38,89% yang prestasi belajarnya
memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), yaitu 68 dan nilai ratarata 36 siswa pada materi tersebut hanya 65,27. Beberapa kemungkinan
penyebab rendahnya pemahaman siswa dalam materi IPS ini yaitu metode
pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi dan kurangnya
keikutsertaan siswa dalam menemukan informasi dari materi yang
dijelaskan oleh guru.
Oleh sebab itu, diharapkan siswa dapat belajar secara aktif untuk
membangun pengetahuannya sendiri dengan difasilitasi oleh guru. Dari
percobaan siswa dapat membuat kesimpulan. Supaya tercapai hal tersebut
penulis menggunakan pendekatan Konstruktivisme pada mata pelajaran
IPS yang pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga
partisipasi, keberanian dan prestasi belajar siswa dapat meningkat. Untuk
itu pembelajaran dengan menggunakan media, khususnya media gambar
dengan gambar-gambar pada masa penjajahan Belanda dan Jepang akan
menarik perhatian siswa dan siswa dapat lebih mudah memahami
perjuangan tokoh pejuang pada jaman itu sehingga tidak hanya sebatas
hafalan tulisan dari buku, tetapi mampu meningkatkan pemahaman dan
hasil belajar.
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1.2 Batasan Masalah
Mengatasi masalah dalam penelitian ini memerlukan tindakan dan
proses dengan memperhatikan penyebabnya agar partisipasi, keberanian,
dan prestasi belajar siswa dapat meningkat. Masalah dalam penelitian ini
dibatasi pada mata pelajaran IPS kelas V semester 2 dengan pendekatan
konstruktivisme yang dibatasi dengan pada Kompetensi Dasar 2.1 yaitu
mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang.
1.3 Perumusan Masalah
Dilandasi oleh latar belakang masalah, masalah dalam penelitian
ini dirumuskan sebagai berikut :
1) Apakah penerapan pendekatan konstruktivisme media gambar dapat
meningkatkan partisipasi siswa kelas VB SDK Wirobrajan pada mata
pelajaran IPS semester 2 tahun pelajaran 2010/2011?
2) Apakah penerapan pendekatan konstruktivisme media gambar dapat
meningkatkan keberanian siswa kelas VB SDK Wirobrajan pada mata
pelajaran IPS semester 2 tahun pelajaran 2010/2011?
3) Apakah penerapan pendekatan pendekatan konstruktivisme

media

gambar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VB SDK
Wirobrajan pada mata pelajaran IPS semester 2 tahun pelajaran
2010/2011?
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1.4. Batasan Istilah
1) Konstruktivisme adalah cara pandang pembelajaran yang berpusat
pada siswa SDK Wirobrajan kelas VB semester 2 tahun pelajaran
2010/2011

sebagai

pembangun

pengetahuannya

sendiri

yang

difasilitasi oleh guru.
2) Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual
kedalam bentuk dua dimensi, yang dipakai dalam penelitian ini adalah
gambar tokoh pahlawan yang dilakukan di SDK Wirobrajan.
3) Partisipasi siswa adalah keikutsertaan dan peran aktif siswa kelas VB
SDK Wirobrajan dalam suatu kegiatan pembelajaran.
4) Keberanian siswa adalah sikap siswa kelas VB SDK Wirobrajan yang
mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi suatu
masalah.
5) Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar siswa
kelas VB SDK Wirobrajan yang dinyatakan dalam bentuk angka atau
skor yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai setiap siswa
dalam periode tertentu dengan tes objektif yang berjumlah 10 soal
pilihan ganda tiap siklusnya.
1.5 Pemecahan Masalah
Sesuai dengan uraian dalam latar belakang masalah dan rumusan
masalah rendahnya partisipasi, keberanian, dan prestasi siswa dalam
mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang akan diatasi dengan menggunakan menggunakan
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pendekatan

kontruktivisme

dengan

media

pendekatan

kontriktivisme

media

gambar

gambar.

Penggunaan

diharapkan

mampu

meningkatkan partisipasi, keberanian, dan prestasi belajar dengan cara
siswa menemukan pengetahuan melalui aktivitasnya sendiri.
1.6 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan perumusan masalah, tujuan penelitian ini
adalah untuk :
1) Meningkatkan partisipasi siswa kelas VB SDK Wirobrajan dengan
menggunakan pendekatan konstruktivisme media gambar pada mata
pelajaran IPS semester 2 tahun pelajaran 2010/2011.
2) Meningkatkan keberanian siswa kelas VB SDK Wirobrajan dengan
menggunakan pendekatan konstruktivisme media gambar pada mata
pelajaran IPS semester 2 tahun pelajaran 2010/2011.
3) Meingkatakan prestasi belajar siswa kelas VB SDK Wirobrajan
dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme media gambar pada
mata pelajaran IPS semester 2 tahun pelajaran 2010/2011.
1.7 Manfaat Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
banyak pihak. Manfaat-manfaat penelitian ini diantaranya adalah :
1) Secara teoritis,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang
pendekatan pembelajaran, yang dapat meningkatkan partisipasi,
keberanian, dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS di SD.
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2) Secara praktis.
a. Bagi peneliti sendiri, dapat menambah wawasan serta pengalaman
dalam menerapkan pendekatan konstruktivisme dengan media
gambar dalam pembelajaran IPS, sehingga diharapkan dapat
menerapkannya untuk materi pokok lain yang sesuai.
b. Bagi guru, memberikan inspirasi bagi guru untuk melakukan PTK
dengan pendekatan konstruktivisme media gambar.
c. Bagi perpustakaan sekolah, menambah bahan koleksi perpustakaan
yang

berkaitan

dengan

PTK

terkait

dengan

pendekatan

konstruktivisme.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Pada bab II ini diuraikan yang mendasari teori penelitian, yaitu kajian
pustaka, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, dan hipotesis kerja. Berikut
landasan teori:
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pendekatan Konstruktivisme
2.1.1.1 Pengertian Pendekatan Konstruktivisme
Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang mengajak
siswa untuk berpikir dan mengkonstruksi dalam memecahkan suatu
permasalahan

secara

bersama-sama

sehingga

didapatkan

suatu

penyelesaian yang akurat. Dalam praktek pembelajarannya untuk
memperoleh berbagai informasi siswa harus aktif menemukan informasiinformasi tesebu, dan guru bukan mengontrol stimulus tetapi menjadi
partner siswa dalam proses penemuan berbagi informasi dan maknamakna dari informasi yang diperolehnya dalam pelajaran yang mereka
bahas dan kaji bersama (Kauchak, 1999:6). Bagi konstruktivisme
pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang
lain, tetapi haru dibangun sendiri oleh masing-masing orang. Tiap orang
harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan bukan sesuatu
yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus menerus.
Dalam proses keaktifan seseorang yag ingin tahu amat berperan dalam
perkembangan pengetahuannya.
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Pendekatan konstruktivisme mengembangkan pandangan tentang
belajar yang menekankan pada empat komponen kunci, yaitu:
1. Siswa membangun pemahamannya sendiri dari hasil mereka
belajar bukan karena disampaikan pada mereka
2. Pelajaran baru sangat tergantung pada pelajaran sebelumnya
3. Belajar dapat ditingkatkan dengan interaksi sosial
4. Penugasan-penugasan

dalam

belajar

dapat

meningkatkan

kebermaknaan proses pembelajaran (Kauchak, 1998:7)
Vygotsky berpendapat pendekatan konstruktivisme menekankan
pada siswa membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang
lain. Isi dari pengetahuan ini dipengaruhi oleh kultur di mana siswa tinggal
yang berhubungan dengan bahasa, keyakinan, dan keterampilan. Pada
pendekatan konstruktivis ini juga menekankan bahwa guru dan teman
sebaya bisa memberikan konstribusi untuk pembelajaran siswa-siswa.
2.1.1.2 Karakteristik Pendekatan Konstruktivisme
Adapun karakteristik teori konstrutivisme menurut Driver dan Bell
dalam Suriyanto (2009 : 1) antara lain :
1. Siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki
tujuan
2. Belajar seoptimal mungkin mempertimbangkan proses keterlibatan
siswa
3. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar melainkan
dikonstruksi secara personal
4. Pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan
pengaturan situasi kelas
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5. Kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat
pembelajaran, materi dan sumber
2.1.1.3 Langkah-langkah dalam penerapan pendekatan konstruktivisme di
kelas
Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme
yang merupakan belajar dengan mengkonstruksi pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki siswa mempunyai langkah-langkah yang
harus ditempuh dalam kegiatan pembelajaran di kelas (Enggen dan
Kauchak, 2007) yaitu :
1. Menentukan hasil belajar siswa dan merancang tugas
2. Menyediakan beragam contoh dan representasi materi pelajaran
pada para pembelajar.
3. Memastikan siswa telah memahami konsep dan prinsip yang
relevan
4. Menugaskan siswa dalam kerja kelompok atau individual
5. Memberi

kesempatan

siswa

melaporkan

temuannya,

dan

mendorong mereka mengidentifikasi bagaimana mereka dapat
menerapkan temuan mereka dalam konteks lain
6. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan.
7. Menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata.
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2.1.2 Media Gambar
Media gambar merupakan media yang paling umum dipakai.
Media ini merupakan media yang paling mudah untuk dibuat dan
mudah ditemukan dimana-mana. Media gambar dapat memberikan
gambaran yang lebih konkret tentang segala sesuatu seperti : binatang,
orang, tempat, atau peristiwa. Media gambar ini tentu memiliki
kelebihan dan kelemahan.
Beberapa kelebihan media gambar adalah :
1. Sifatnya konkret. Gambar lebih realistis menunjukkan pokok
masalah dibandingkan dengan media verbal semata
2. Gambar dapat mengatasi batasan rang dan waktu. Tidak semua
benda, objek dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu anak-anak
dibawa ke objek tersebut. Dengan media gambar dapat mengatasi
hal tersebut.
3. Media gambar atau foto mengatasi keterbatasan pengamatan kita.
Sel atau penampang daun yang tidak mungkin kita lihat dengan
mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar
4. Pembuatan media gambar relative murah.
Media gambar selain memiliki kelebihan pasti juga memiliki
kelemahan. Berikut ini merupakan beberapa kelemahan media gambar :
1.

Media gambar hanya menekankan persepsi indera mata

2.

Media gambar dengan benda yang terlalu kompleks kurang efektif
untuk kegiatan pembelajaran

10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.

Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar.
Manfaat media gambar sebagai media yang digunakan dalam

pembelajaran adalah seagai berikut Sri Anitah (2010:9):
1. Menimbulkan daya tarik bagi pelajar. Gambar dengan warna akan
lebih menarik dan membangkitkan minat serta perhatian siswa.
2. Mempermudah pengertian siswa tentang materi pembelajaran yang
disampaikan oleh guru. Suatu penjelasan yang sifatnya abstrak
dapat dibantu dengan gambar sehingga siswa dapat lebih mudah
memahami apa yang dimaksud.
3. Menyingkat suatu uraian yang panjang. Uraian tersebut mungkin
dapat ditunjukkan dengan sebuah gambar saja.
2.1.3 Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS Kelas V SD
2.1.3.1 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu yang
mempelajari tentang masyarakat yang diberikan kepada peserta didik
mulai jenjang pendidikan dasar. Pendidikan IPS di Sekolah Dasar
merupakan mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta,
konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang
SD/Mi mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi,
dan Ekonomi. IPS mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli
sebagai berikut:
Berhard G. Killer dalam Oemar Hamalik (1992 : 3), menyatakan
bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah studi yang memberikan
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pemahaman atau pengertian-pengertian tentang cara-cara manusia
hidup, tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tentang kegiatankegiatan dalam usaha memenuhi kebutuhan itu, dan tentang lembagalembaga yang dikembangkan sehubungan dengan hal-hal tersebut.
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang
memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang di
susun melalui pendekatan pendidikan dan psikologis serta kelayakan
dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya. ( Faqih Samlawi
dan Bunyamin Maftuh 2001 : 5)
Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia
dengan lingkungannya, dari sudut ilmu sosial, ekonomi, politik, budaya
pada masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Hubungan ini
mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan
kelompok, dan kelompok dengan kelompok, serta kelompok dengan
alam. Hubungan kelompok dengan alam nampak dalam pengajaran
geografi. Adapun yang disebutkan dengan kelompok adalah menurut
makna sosial, ekonomis, politik, maupun budaya.
2.1.3.2 Tujuan siswa mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat berperan bagi anak didik
dalam mengembangkan berbagai aspek dalam masyarakat. Tujuan yang
akan dicapai siswa dalam mempelajari IPS adalah :
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1. Supaya para siswa dapat mengembangkan bahan, informasi, dan
kemampuan

yang

telah

dimiliki

tentang

manusia

dan

lingkungannya.
2. Supaya para siswa dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai
masalah sosial secara rasional dan bertanggungjawab.
3. Supaya membantu anak didik menandai, menyelidiki, merumuskan
dan menilai diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan
masyarakat sekitarnya.
4. Supaya para siswa dapat mempertinggi rasa toleransi dan
persaudaraan di lingkungannya.
2.1.3.3 Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS Kelas V SD
Kompetensi Dasar pada penelitian ini terfokus pada KD 2.1
yaitu mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa
penjajahan Belanda dan Jepang, adapun materi dari KD tersebut adalah:
1. Perjuangan

melawan

penjajahan

Belanda

yang

meliputi

kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia, penindasan-penindasan
yang dilakukan Bangsa Belanda terhadap rakyat Indonesia, dan
perlawanan Bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda.
2. Perjuangan melawan penjajahan Jepang yang meliputi kedatangan
Bangsa Jepang ke Indonesia, penderitaan rakyat Indonesia akibat
penjajahan Jepang, dan perlawanan terhadap penjajahan Jepang.
3. Mengenal tokoh-tokoh pelopor pergerakan nasional dan peranan
Sumpah Pemuda bagi Bangsa Indonesia.
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2.1.4 Partisipasi
Sastropoetro berpendapat “partisipasi adalah keikutsertaan, peran
sera atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya”.
Theoderson

dalam

Mardikanto

(1994)

berpendapat

“partisipasi

merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seorang (individu atau warga
masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu”. Berlo (1961) berpendapat
partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau respons atas rangsanganrangsangan yang diberikan. Jadi dapat disimpulkan partisipasi adalah
keterlibatan ataupun keikutsertaan seorang individu yang disebabkan
karena adanya rangsangan dalam suatu kegiatan tertentu, keterlibatan
atau keikutsertaan di sini bersifat aktif.
2.1.5 Keberanian
Peter Irons berpendapat keberanian adalah suatu tindakan
memperjuangkan

sesuatu

yang dianggap

penting dan

mampu

menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalanginya karena percaya
kebenarannya. Paul Findley mengatakan bahwa keberanian adalah suatu
sifat mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar
dengan menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, kesakitan, dan
lain-lain. Jadi keberanian adalah suatu sikap yang dimiliki oleh
seseorang untuk secara percaya diri tanpa adanya rasa takut dalam
memoertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar.
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2.1.6 Pengertian Prestasi Belajar
2.1.6.1 Prestasi
Winkel (1991:162) berpendapat
keberhasilan

usaha

yang

dicapai”.

“prestasi adalah bukti

Poerwadarminta

(2002:768)

berpendapat prestasi adalah “hasil yang telah dicapai atau dilakukan,
dikerjakan, dan sebagainya”. Adi Negoro, prestasi adalah segala jenis
pekerjaan yang berhasil dan prestasi itu rnenunjukkan kecakapan suatu
bangsa.
2.1.6.2 Belajar
Watson dalam Sri Esti Wuryani (2006:129) berpendapat
belajar adalah suatu proses dari conditioning reflect (respons) melalui
pergantian dari satu stimulus kepada yang lain. Natawidjaja dan
Moleong (1985:7) berpendapat belajar adalah “suatu proses perubahan
tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang”. Bell-gredler (1986:1)
menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia
untuk

mendapatkan

aneka

ragam

competencies

(kemampuan),

skills(keterampilan), and attitudes(sikap). Sardiman A.M (2007: 20),
bahwa Pengertian secara luas belajar dapat diartikan sebagai kegiatan
psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian
dalam arti sempit belajar di maksudkan sebagai usaha penguasaan
materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan yang
menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Jadi belajar merupakan
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proses terbentuknya tingkah laku baru setelah melalui praktek atau
latihan.
2.1.6.3 Prestasi belajar
Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seorang siswa setelah
mengikuti pelajaran di sekolah berupa kesan-kesan sehingga terjadi
perubahan dalam dirinya dengan melihat hasil penguasaan pengetahuan
dan keterampilan yang dikembangkan oleh guru. Prestasi belajar ini
dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan hasil tes atau ujian.
2.1.6.4 Faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar
Dalam melakukan aktivitas belajar tentu ada faktor-faktor
yang mempengaruhi, baik yang mendorong maupun yang menghambat.
faktor tersebut yaitu sebagai berikut menurut Ahmadi dalam Masidjo
(2008):
1.

Faktor Internal
Faktor internal ada1ah faktor yang berasal dari dalam diri siswa.

Faktor ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :
a. Faktor Ingatan
Ingatan adalah suatu aktivitas kognitif di mana individu
menyadari bahwa kesan- kesan atau informasi-informasi atau
pengetahuannya berasal dari masa lampau. Ingatan sangat penting
bagi kehidupan siswa, karena dengan ingatan memungkinkan siswa
memperoleh

berbagai

informasi,

kesan,

pengetahuan

yang

diperoleh dari masa lampau yang telah disimpan dengan baik dan
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siap disadarkan kembali jika diperlukan. Jadi, tanpa ingatan hampir
tidak mungkin siswa mempelajari sesuatu di sekolah.
b. Faktor Berfikir
Berpikir merupakan aktivitas kognitif individu yang berupa
proses simbolis yang menghasilkan pengertian atau konsep.
Apabila

pengertian-pengertian

atau

pendapat-pendapat

yang

diperoleh dari proses berfikir dapat menghasilkan tingkah laku baru
yang bersifat menetap, maka proses berfikir tersebut menimbulkan
proses belajar. Dengan demikian faktor berfikir akan berpengaruh
meningkatkan hasil belajar siswa.
c. Faktor Intelegensi
Intelegensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu
dimana berpikir berperan utama yang tampak dalam tingkah
lakunya yang terarah pada penyesuaian diri terhadap segala situasi
baru yang mengandung masalah. Kemampuan yang dimiliki
individu yang satu dengan individu yang lain berbeda, sehingga
seseorang individu pada usia tertentu sudah memiliki tingkat
kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawan
sebayanya. Oleh karena itu jelas bahwa faktor intelegensi
merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam kegiatan belajar
mengajar.
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d. Faktor Motivasi
Sardiman A.M (2007:73), motivasi dapat diartikan sebagai
daya penggerak agar individu menjadi aktif. Motivasi juga dapat
dikatakan serangkaian usaha untuk mendorong individu, sehingga
seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka,
maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan
tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari
luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh dari diri individu.
e. Faktor Perasaan, Sikap, Minat
Perasaan adalah suatu aktivitas psikis dimana di dalamnya
subyek menghayati suatu obyek. Sikap adalah suatu kecenderungan
dalam diri subyek untuk menerima atau menolak suatu obyek
berdasarkan penilaian terhadap obyek itu sebagai suatu obyek yang
berharga atau tidak berharga. Winkel (1996:24) minat adalah
kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik
pada bidang/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam
bidang itu. Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa minat
besar pengaruhnya terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan
pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari dan
disimpan karena minat menambah semangat individu dalam
kegiatan belajar.
Keterkaitan antara perasaan, sikap, dan minat adalah:
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1) Perasaan seorang siswa berpengaruh terhadap semangat atau
gairah belajarnya.
2) Melalui perasaannya seorang siswa menghayati nilai-nilai
dari pengalaman-pengalaman belajarnya dan mengadakan
penilaian secara spontan terhadap pengalaman belajr tersebut.
3) Penilaian yang postif tau negatif terhadap pengalaman belajar
tersebut dalam perasaan suka (puas, gembira, simpati, dan
sebagainya) dan perasaan tidak suka (segan, benci, takut, dan
sebagainya).
4) Perasaan-perasaan tersebut akan menggejala dalam sikap
positif atau negatif.
5) Apabila seorang siswa bersikap positif terhadap pengalaman
belajar tersebut dan sikap tersebut cenderung agak menetap
dan siswa merasa suka berada bersama dengan pengalaman
belajar tersebut, maka muncullah minat terhadap penglaman
belajar tersebut. Sebaliknya apabila siswa bersikap negatif
terhadap

pengalaman

belajar,

sehingga

tidak

dapat

menimbulkan minat dalam belajar dan tidak menjadikan
sumber bagi semangat atau gairah belajar siswa.
2.

Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu :
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a. Faktor kemampuan mengajar guru
Nursid Sumaatmadja (1984 : 73), bahwa guru harus memiliki
kemempuan mengorganisasikan dan menjabarkan materi pelajaran
kedalam bentuk yang mudah dilaksanakan, mudah dikelola, dan
mudah dimengerti oleh murid. Hal ini dimaksudkan karena guru
memiliki peranan yang sangat penting yaitu, sebagai salah satu
sumber pengetahuan di sekolah yang fungsinya membimbing,
membina dan memberi pengetahuan secara sistematis yang sesuai
dengan tuntutan dunia pendidikan, sehingga mampu meningkatkan
prestasi belajar siswa .
b. Faktor Lingkungan
Lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang tidak
sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalam proses
pelaksanaan pendidikan. Faktor ini dapat berupa situasi ekonomi,
politik,sosial-budaya, dan sebagainya. Lingkungan sekitar sangat
besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, sebab
dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul
dengan lingkungan dimana anak itu berada.
c. Faktor pengelolaan kelas
Faktor pengelolaan kelas sangat berpengaruh pada prestasi
belajar siswa, karena apabila guru dapat mengelola kelas dengan
baik maka siswa akan merasa nyaman dan siswa memiliki
dorongan untuk belajar dengan lebih berkonsentrasi. Jadi,
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pengelolaan kelas menjadi penting dalam peningkatan prestasi
belajar

siswa.

Pengelolaan

kelas dapat

mendukung suatu

pembelajaran apabila guru mampu untuk mengontrol siswa dalam
kegiatan belajar agar tercipta suasana kondusif dan dapat
menggunakan waktu belajar secara efisien.
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya
Berikut

ini

beberapa

penelitian

sebelumnya

tentang

pendekatan

konstruktivisme, partisipasi siswa, keberanian siswa, dan hasil belajar dalam
pembelajaran :
1. Wasfiyah

(2011)

meneliti

(1) peningkatan

partisipasi siswa (2)

peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe NHT.

Sampel dan populasi dala penelitian ini yaitu siswa kelas VB MIN
Jejeran Bantul. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya peningkatan
partispasi siswa pada siklus I menunjukkan 55,33% dan meningkat
siklus II sebanyak 66,97%. (2) adanya peningkatan prestasi belajar
siswa pada siklus I menunjukkan 64,7% dan meningkat pada siklus II
sebanyak 80%.
2. Aisyah (2008)

meneliti peningkatan keberanian siswa dalam

mengemukakan ide pengerjaan soal matematika melalui pola latihan
interaktif. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas V
SD Muhammadiyah Bligo 01 Pekalongan yang berjumlah 46 siswa.
hasil penelitian menyimpulkan ada peningkatan keberanian siswa yang
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meliputi : (1) aktif bertanya atau menjawab pertanyaan guru meningkat
dari 31,11% menjadi 76,19%;(2) mengerjakan latihan soal di depan
kelas meningkat dari 20% menjadi 80,9% ;(3) memberikan tanggapan
dari jawaban siswa lain meningkat dari 44,44% menjadi 78,57%;(4)
menemukan idea tau tanggapan pada guru meningkat dari 33,33%
menjadi 76,19%.
3. Sakina (2010) meneliti peningkatan prestasi belajar siswa terkait
dengan konsep luas segitiga dengan menggunakan pendekatan
konstruktivisme. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah siswa
kelas IV SDN Jeblog Blitar dengan jumlah siswa sebanyak 24 siswa.
hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan siklus I
menunjukkan persentase sebanyak 46% meningkat pada siklus II
sebanyak 83%.
4. Ariningsih (2011) meneliti peningkatan hasil belajar IPS melalui odel
quantum. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah siswa SDN
Mangunan 01 Blitar. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan
adanya peningkatan persentase hasil belajar . pada siklus I persentase
sebanyak 70% meningkat pada siklus II menjadi 89%.
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Berikut ini literatur map dari penelitian-penelitian sebelumnya :

Wasfiyah (2011)
Peningkatan partisipasi
siswa dan prestasi siswa

Peningkatan partisipasi
siswa

Aisyah (2008)
Peningkatan keberanian
siswa

Peningkatan keberanian
siswa

Sakina (2010)
Peningkatan prestasi belajar
melalui pendekatan
konstruktivisme

Peningkatan prestasi belajar
melalui pendekatan
konstruktivisme

Ariningsih (2011)
Peningkatan hasil belajar
IPS

Mata pelajaran IPS

Yang perlu diteliti
Peningkatan partisipasi,
keberanian, dan prestasi
belajar melalui pendekatan
konstruktivisme pada
pelajaran IPS

Gambar 1. Literatur Map Penelitian-penelitian sebebelumnya
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2.3 Kerangka Berpikir
Ilmu Pengetahuan Sosial adalah pelajaran mengenai masyarakat yang
diberikan kepada peserta didik mulai pada jenjang pendidikan dasar. Mata
pelajaran IPS disajikan dalam bentuk terpadu atau terintegrasi, yaitu dengan
memadukan semua bidang kajian IPS meliputi ilmu sosial, geografi, sejarah
dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Pembelajaran IPS ini akan sangat menarik
apabila siswa ikut aktif dalam proses belajar dengan menemukan
pengetahuannya sendiri lewat pengalaman belajar di sekolah.
Diketahui bahwa partisipasi, keberanian, dan nilai rata-rata kelas VB SD
Kanisius Wirobrajan pada mata pelajaran IPS

materi mendiskripsikan

perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda Jepang
semester genap tahun pelajaran 2010/2011 masih sangat kurang dan nilai di
bawah KKM. Hal itu merupakan suatu masalah sehingga prestasi belajar
siswa kelas VB akan ditingkatkan menggunakan pendekatan konstruktivisme
media gambar, karena pendekatan tersebut dirasa cocok bila di gunakan
dalam pembelajaran.
Penggunaan pendekatan konstruktivisme media gambar

pada materi

mendiskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda Jepang memiliki keunggulan yaitu di sini siswa dituntut aktif dalam
pembelajaran. Media gambar juga harus dibuat semenarik mungkin agar
siswa tertarik dan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal
itu disebabkan karena pada pendekatan ini menghendaki siswa untuk belajar
lebih aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri dengan fasilitas yang

24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diberikan oleh guru dan diharapkan dengan pendekatan konstruktivisme
media gambar dapat meningkatkan partisipasi, keberanian, dan prestasi
belajar siswa.
2.4. Hipotesis Kerja
Berdasarkan kajian pustaka dalam penelitian tindakan kelas ini, maka
dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :
1. Penggunaan pendekatan konstruktivisme dengan media gambar dapat
meningkatkan partisipasi siswa VB SDK Wirobrajan pada mata pelajaran
IPS semester 2 tahun pelajaran 2010/2011.
2. Penggunaan pendekatan konstruktivisme dengan media gambar dapat
meningkatkan keberanian siswa VB SDK Wirobrajan pada mata pelajaran
IPS semester 2 tahun pelajaran 2010/2011.
3. Penggunaan pendekatan konstruktivisme dengan media gambar dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa VB SDK Wirobrajan pada mata
pelajaran IPS semester 2 tahun pelajaran 2010/2011.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab III ini peneliti akan membahas tentang metode penelitian yang
terdiri dari jenis penelitian, setting penelitian, indikator keberhasilan, rencana
tindakan, pengumpulan data dan instrument penelitian, validitas dan
reliabilitas instrument, serta teknik analisis data. Hal di atas yang secara
teknik digunakan peneliti untuk penelitian ini.
3.1 Desain Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini berjenis penelitian tindakan kelas (PTK) dengan
mengacu pada model Kurt Lewis (dalam Kusumah dan Dwitagama,
2010:20) berupa uraian-uraian yang di dalamnya terdiri empat komponen,
yaitu: Perencanaan

(Plan),

Tindakan (Act),

observasi/pengamatan

(Observe) dan refleksi (Reflect).
?

Perencanaan

Perencanaan

Siklus II

Siklus I
Refleksi

Pelaksanaan

Pengamatan

Refleksi

Pelaksanaan

Pengamatan

Perencanaan

Siklus III
Pelaksanaan

Refleksi

Pengamatan

Gambar 2. Kurt Lewin
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Keterangan :


Perencanaan

Langkah yang dilakukan oleh guru ketika akan
memulai tindakan pembelajaran.



Pelaksanaan Tindakan

Implementasi dari perencanaan tindakan yang
telah dibuat.



Observasi

Mengamati kegiatan siswa dalam melakukan
kegiatan pembelajaran dan mencatat hal-hal
penting yang terjadi



Refleksi

Melakukan evaluasi terhadap hasil temuantemuan,

kesulitan-kesulitan

kendala

yang

dihadapi

atau
selama

pelaksanaan tindakan.

3.1.2 Rencana banyaknya siklus
Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tiga siklus masing-masing
siklus terdiri dari tiga jam pembelajaran (3 x 35 menit) dan terdiri dari satu
pertemuan. Proses penelitian masing-masing meliputi empat tahap yaitu
rencana tindakan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
3.2 Setting Penelitian
3.2.1 Subjek penelitian
Peneliti memilih subjek penelitian pada siswa kelas V SD Kanisius
Wirobrajan Yogyakarta yang jumlahnya 36 siswa. Jumlah siswa lakilaki 18 dan jumlah siswa perempuan 18.
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1. Waktu Penelitian
Waktu yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian yaitu
pada bulan Mei Tahun Pelajaran 2010/2011.
Tabel 1. Jadwal Penelitian
Tahun 2011
No

Kegiatan
Jan

1

Pengambilan
Data

2

Penyusunan
Proposal

3

Pengukuran
Data

4

Analisis Data

5

Ujian

6

Revisi

Feb

Mar Ap

Mei

Jun

Juli

Ags

Sep

Okt Nov Des

2. Lokasi
Lokasi yang dipilih untuk memperoleh data penelitian yaitu SD
Kanisius Wirobrajan, yang alamatnya ada di Jln. HOS Cokroaminoto 8
Yogyakarta.
3. Objek penelitian
Peneliti ingin mengetahui Peningkatan partisipasi, keberanian, dan
prestasi belajar dengan

menggunakan pendekatan konstruktivisme
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dengan media gambar pada mata pelajaran IPS siswa kelas VB SD
Kanisius Wirobrajan , Yogyakarta.
3.3 Menentukan Keberhasilan
Kondisi awal prestasi belajar siswa dan akhir kondisi yang
diharapkan adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Kriteria Keberhasilan

No
1.

Peubah
Partisipasi
belajar siswa
dalam materi
Perjuangan
Melawan
Penjajahan

2.

Keberanian
belajar siswa
dalam materi
Perjuangan
Melawan
Penjajahan

3.

Prestasi belajar
siswa dalam
materi
Perjuangan
Melawan
Penjajahan

Indikator
1. Skor ratarata kelas
partisipasi
dalam
materi
Perjuangan
Melawan
Penjajahan
2. Skor ratarata kelas
keberanian
dalam
materi
Perjuangan
Melawan
Penjajahan

3. Nilai rata –
rata kelas
dalam
materi
Perjuangan
Melawan
Penjajahan
4. .Persentase
jumlah
siswa yang
mencapai
KKM

Kondisi
Awal

Kondisi pada akhir siklus
Siklus
1
45

Siklus
2
65

Siklus
3
85

N/A

40

60

80

65,27

65,5

67,5

68

N/A

38,89%

55%

65%

75%
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3.4 Rencana Tindakan
Dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi 3 siklus setiap
siklus terdiri dari 1 pertemuan :
3.4.1 Persiapan
a.

Meminta surat ijin dari kampus yang diminta dari sekretariat prodi
PGSD untuk melakukan observasi

b.

Peneliti meminta ijin kepada Kepala Sekolah dan guru kelas V SD
Kanisius Wirobrajan I untuk mengadakan penelitian.

c.

Mengidentifikasi masalah dan menentukan alternatif pemecahan
masalah

d.

Mengkaji Kompetensi Dasar, mendiskripsikan materi pokok yaitu
perjuangan para penjajah

e.

Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan

f.

Menyusun

Silabus

tentang

IPS

pada

Kompetensi

Dasar

mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa
penjajahan Belanda dan Jepang
g.

Menyusun RPP tentang IPS, mendeskripsikan perjuangan para
tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang

h.

Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS)

i.

Membuat instrumen pengamatan terhadap prestasi belajar siswa
pada

mata

pelajaran

IPS

mengenai

Kompetensi

Dasar
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mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa
penjajahan Belanda dan Jepang
3.4.2 Rencana Tindakan Setiap Siklus
a.

Siklus 1

Pertemuan I (3x35 menit)
1) Rencana Tindakan
a)

Apersepsi :
Guru bertanya kepada siswa : “ Pada jaman dahulu Indonesia
sudah pernah dijajah oleh bangsa mana saja?”

b)

Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan materi penjajahan
Belanda di Indonesia.

c)

Guru membagi siswa dalam empat kelompok, tiap kelompok
terdiri dari sembilan anak.

d) Siswa dalam kelompok menyebutkan tujuan bangsa Belanda
datang ke Indonesia
e)

Siswa bersama guru membahas tujuan Belanda datang ke
Indonesia.

f)

Siswa

dibagikan

gambar

penindasan

bangsa

Belanda

(penindasan lewat VOC, kerja paksa, dan tanam paksa).
g) Siswa diminta mendiskusikan gambar dengan panduan LKS
yang dibagikan guru.
h) Siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya
di depan kelas.

31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i)

Siswa dibagikan gambar tokoh, setiap kelompok mendapat dua
gambar tokoh.

j)

Setiap anggota maju ke depan kelas mencari penjelasan
tentang gambar tokoh tersebut.

k) Siswa mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompok di
depan kelas.
l)

Siswa bersama guru membahas hasil presentasi.

m) Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan belajar yang telah
dilaksanakan bersama.
n) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.
2) Pelaksanaan Tindakan
Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan rencana tindakan.
3) Observasi
Peneliti mengamati kegiatan siswa dalam melakukan kegiatan
pembelajaran dan mencatat hal-hal penting yang terjadi.
4) Refleksi
Melakukan refleksi terhadap hasil temuan-temuan, kesulitankesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi selama proses
pelaksanaan tindakan.
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b.

Siklus 2

Pertemuan I (3x35 menit)
1) Rencana Tindakan
a) Apersepsi : Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa
tentang kegiatan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya.
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
dengan materi penjajahan Jepang ke Indonesia.
c) Guru membagi siswa dalam enam kelompok, tiap kelompok
terdiri dari enam anak.
d) Siswa bersama guru melakukan permainan ular tangga dengan
materi tujuan Jepang datang ke Indonesia dan penindasan yang
dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap Indonesia.
e) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil permainan ular
tangga yang telah dilakukan.
f) Siswa di dalam kelompok dibagi gambar tokoh pejuang.
g) Siswa mendiskusikan nama tokoh dan perjuangan yang
dilakukan pada masa penjajahan Jepang.
h) Siswa mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok di
depan kelas.
i) Siswa bersama guru membahas hasil presentasi.
j) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.
2) Pelaksanaan Tindakan
Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan rencana tindakan.
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3) Observasi
Peneliti mengamati kegiatan siswa dalam melakukan kegiatan
pembelajaran dan mencatat hal-hal penting yang terjadi.
4) Refleksi
Melakukan refleksi terhadap hasil temuan-temuan, kesulitankesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi selama proses
pelaksanaan tindakan.
c.

Siklus 3

Pertemuan I (3x35 menit)
1) Rencana Tindakan
a) Apersepsi : menyanyikan lagu “ Ibu Kartini”
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tentang
pergerakan nasional.
c) Guru membagi siswa dalam sembilan kelompok, tiap kelompok
terdiri dari empat anak.
d) Setiap siswa dalam kelompok dibagikan LKS dan gambar tokoh
pahlawan pergerakan nasional yang berbeda.
e) Siswa yang memperoleh gambar yang berbeda dari anggota
kelompok asalnya bergabung dengan siswa yang memiliki
gambar yang sama pada kelompok yang lainnya (kelompok
ahli).
f) Siswa berdiskusi tentang gambar yang diperoleh pada kelompok
ahli.
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g) Siswa kembali ke kelompok asal dan mempresentasikan hasil
diskusi pada kelompok ahli tadi dalam kelompok asal.
h) Siswa di dalam kelompok menuliskan isi Sumpah Pemuda dan
menjelaskan latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda.
i) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok
j) Siswa bersama guru membahas hasil presentasi
k) Siswa mengerjakan kegiatan belajar dalam LKS mengenai
membuat slogan tentang peranannya dalam menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa Indonesia secara berkelompok.
l) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil kegiatan belajar yang
telah dilaksanakan.
m) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.
2) Pelaksanaan Tindakan
Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan rencana tindakan.
3) Observasi
Peneliti mengamati kegiatan siswa dalam melakukan kegiatan
pembelajaran dan mencatat hal-hal penting yang terjadi.
4) Refleksi
Melakukan refleksi terhadap hasil temuan-temuan, kesulitankesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi selama proses
pelaksanaan tindakan.
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3.5 Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data
3.5.1 Instrumen Penelitian
a. Tes tertulis
Adalah suatu instrument yang disusun secara sistematis
dan objektif untuk memperoleh data-data yang diinginkan tentang
seseorang, dan digunakan untuk mengukur sejauh mana
kemampuan dan pemahaman seseorang tentang suatu materi
dalam pembelajaran dengan menggunakan soal-soal tertulis yang
berupa 10 soal pilihan ganda untuk tiap siklusnya.
b. Lembar Pengamatan
Adalah suatu instrument dalam kegiatan pembelajaran yang
berfungsi untuk mengobservasi tingkah laku siswa selama proses
pembelajaran berlangsung.
c. Pedoman Wawancara
Adalah suatu instrument penelitian yang digunakan peneliti
dalam kegiatan wawancara. Pada saat peneliti melakukan
wawancara terhadap responden menggunakan suatu pedoman
wawancara, yang nantinya saat responden menjawab

peneliti

tinggal memberikan tanda centang √)
( pada tempat yang sesuai
dengan melihat kriteria yang teah dibuat oleh peneliti.
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3.5.2 Teknik Pengumpulan Data
a. Metode Pengamatan
Adalah suatu metode atau yang digunakan oleh peneliti
dalam melakukan pengamatan saat pembelajaran berlangsung.
Dalam penelitian yang dilakukan ini peneliti mengamati secara
langsung kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di dalam
kelas dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah dibuat
oleh peneliti sebelumnya. Peneliti di sini hanya tinggal
memberikan tanda centang √)( pada lembar pengamatan yang
telah dibuatnya sesuai dengan situasi atau kondisi siswa yang
diamatinya.
b. Metode Wawancara
Adalah suatu metode atau cara yang digunakan peneliti
dalam suatu kegiatan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti
melakukan kegiatan wawancara terhadap guru kelas dan beberapa
siswa dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah
dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung
face to face antara peneliti dengan responden.
c. Dokumentasi
Adalah suatu alat pengumpulan data yang dapat berupa
foto, rekaman, video, hasil kerja siswa yang digunakan peneliti
untuk mendapatkan bukti yang akurat selama penelitian
berlangsung.
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Tabel 3. Pengumpulan data dan instrument
No
Peubah
1 Prestasi
belajar dalam
materi
Perjuangan
Melawan
Penjajahan

Indikator
1. Nilai rata –
rata kelas
dalam materi
Perjuangan
Melawan
Penjajahan.

Jenis Data
Nilai

Pengumpulan
Tes akhir tiap
siklus

Instrumen
Soal pilihan
ganda

2. Persentase
jumlah siswa
yang
mencapai
KKM

Nilai

Tes akhir tiap
siklus

Soal pilihan
ganda

3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen
a. Validitas
Anas Sudijono (2011:163), validitas adalah salah satu ciri yang
menandai tes hasil belajar yang baik. Suatu tes dikatakan valid apabila
tes itu betul- betul mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian
validitas

dapat

dilakukan

dengan

cara

menganalisis

dan

mengkorelasikan setiap item (x) dengan skor total (y). Penelitian ini
menggunakan teknik korelasi

Product Moment dari Pearson

(Masidjo, 2010:246) dengan rumus angka kasar sebagai berikut :

rxy =

Keterangan :
rxy

: koefisien validitas

∑x

: jumlah skor dalam sebaran x
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∑y

: jumlah skor dalam sebaran y

∑xy

: jumlah hasil kali skor x dan skor y berpasangan

∑x2

: jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x

∑y2

: jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

N

: banyaknya subyek

Proses perhitungan taraf validitas dilakukan dengan memberi skor
pada masing-masing item kemudian mentabulasikan ke dalam data uji
coba. Setelah itu melakukan perhitungan dengan menggunakan
komputer program SPSS for Windows versi 18.0 dengan kriteria
validitas 0,361.
Tabel 4. Uji Validitas Soal
No
item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pearson
Correlation
a
0.184
0.534
0.366
0.549
0.666
0.070
0.480
0.452
0.534
0.306
a
0.711
0.158
0.626
0.409
0.435
0.459
0.103
0.420
0.467
0.476

Sig.(2tailed)
0.331
0.002
0.047
0.002
0.000
0.715
0.007
0.012
0.002
0.101
0.000
0.404
0.000
0.25
0.016
0.002
0.589
0.021
0.009
0.008

Keputusan
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid

No
item
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Pearson
Correlation
a
0.102
0.407
0.287
0.534
0.226
0.573
0.579
0.234
0.278
0.390
a
0.479
0.421
0.485
0.181
0.458
-0.018
0.375
0.509
0.228
0.375

Sig.(2tailed)
0.000
0.552
0.026
0.124
0.002
0.229
0.001
0.001
0.170
0.137
0.033
0.007
0.020
0.007
0.338
0.011
0.926
0.041
0.004
0.226
0.041

Keputusan
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
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No
item
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pearson
Correlation
0.242
0.594
0.320
0.405
0.301
0.496
0.437
0.604

Sig.(2tailed)
0.198
0.001
0.085
0.026
0.106
0. 005
0.016
0.000

Keputusan
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid

No
item
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Pearson
Correlation
0.435
0.032
0.281
0.152
0.117
-0.013
0.076
a

Sig.(2tailed)
0.016
0.868
0.132
0.422
0.537
0.946
0.689
-

Keputusan
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid

Setelah diuji secara empiric dari 60 soal ada 33 item soal yang valid.
Dari 33 item soal di ambil 30 item soal yang digunakan sebagai instrument
penelitian.
Dari 30 soal yang valid diambil 27% skor tertinggi dan 27% skor terendah
untuk diuji perbedaannya. Berikut ini hasil perhitungan uji beda dengan PASW
18 for Windows :
Tabel 5. Uji Beda Soal Pilihan Ganda
Levene’s Test for Equality
of Variances
F
Sig.
Soal Pilihan
Ganda

0,277

t-test for Equality of Means

0,605

df
18

Sig. (2Tailed)
0,000

Kriteria yang digunakan untuk uji beda T-test adalah :
Jika probabilitas sig. < 0,05, terdapat perbedaan yang positif dan signifikan
antara skor atas dan skor bawah. Jika probabilitas sig. > 0,05, tidak ada
perbedaan yang positif dan signifikan antara skor atas dan skor bawah.
Berdasarkan tabel di atas, harga sig. (2 tailed) pada soal pilihan ganda sebesar
0,000. Harga tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) menunjukkan ada
perbedaan yang signifikan antara skor atas dan skor bawah. Artinya item-item
soal pilihan ganda sebanyak 30 soal dapat digunakan sebagai instrument yang
telah teruji validitasnya.
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b. Reliabilitas
Reliabel artinya dapat dipercaya. Tes dapat diakatakan mempunyai
taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil
yang tetap (ajeg) sri Esti (2006:406). Masidjo (2010:209), reliabilitas
suatu tes adalah taraf sampai dimana suatu tes mampu menunjukan
konsistensi hasil pengukurannya yang diperlihatkan dalam taraf
ketepatan dan ketelitian hasil. Taraf reliabilitas suatu tes dinyatakan
dalam suatu koefisien yang disebut koefisien reliabilitas (rtt).
Koefisien korelasi (rxy) pengujian reliabilitas berkisar pada bilangan
antara -1,00 sampai dengan 1,00 yang dikelompokkan dari sangat
rendah sampai sangat tinggi.
Berikut ini tabel klasifikasi koefisien korelasi reliabiltas suatu tes
seperti yang disampaikan oleh Masidjo (2010:209):
Tabel 6. Klasifikasi Koefisien Korelasi Reliabilitas
Koefisien Korelasi
±0,91 – ±1,00
±0,71 – ±0,90
±0,41 – ±0,70
±0,21 – ±0,40
Negative – ±0,20

Kualifikasi
Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Tingkat reliabilitas dapat diperoleh dengan menggunakan metode
belah dua (split-half method) atau sering juga disebut metode gasalgenap. Hasil dari satu tes dibagi atau dibelah menjadi dua bagian,
yakni bagian pertama yang dapat berupa hasil atau skor yang berasal
dari item-item bernomor gasal, dan bagian kedua berupa hasil atau
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skor yang berasal dari item-item bernomor genap (Masidjo,
2010:218).
Skor-skor dari bagian pertama dan dari bagian kedua ditentukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Menyajikan hasil suatu pengukuran ke dalam tabel analisis
sehingga tampak perolehan skor dari masing-masing item.
2) Dijumlahkan skor-skor yang berasal dari item-item yang bernomor
gasal atau item-item yang akan dimasukkan sebagai belahan
pertama pada kolom belahan gasal atau pertama. Demikian juga
untuk skor-skor yang berasal dari item-item yang bernomor genap
atau item-item yang akan dimasukkan sebagai belahan kedua
pada kolom belahan kedua atau genap.
3) Selanjutnya skor-skor pada kolom belahan gasal atau pertama dan
belahan genap atau kedua, siap untuk dihitung koefisien
korelasinya.
Hasil dari kedua belahan gasal dan genap tersebut kemudian
dikorelasikan menggunakan rumus Product Moment dari Pearson
dengan rumus angka kasar. Karena hasil tes tersebut dibagi menjadi
dua bagian, maka koefisien korelasi dari dua bagian tersebut baru
mencerminkan taraf reliabititas separo atau stengah tes. Untuk
memperoleh taraf reliabititas satu tes maka menggunakan formula
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koreksi dari Spearman-Brown. Formula yang dimaksud adalah :
(Masidjo, 2010:219)

Keterangan rumus :
rtt

: koefisien reliabilitas

rgg

: koefisien gasal-genap

rbb

: koefisien belahan I dan II

Berikut adalah hasil reliabilitas dengan menggunakan PASW 18 for
Windows menggunakan rumus split half spearman brown untuk itemitem soal.
Tabel 7. Uji Reliabilitas Soal
Split half spearman brown

Kualifikasi

0,973

Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel harga split half spearman brown diatas adalah
0,973 dan didapatkan 30 item soal yang dapat digunakan sebagai
instrument penelitian.
3.7 Teknik Analisa Data
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peningkatan partisipasi
siswa kelas VB SDK Wirobrajan Yogyakarta pada Semester Genap Tahun
Ajaran 2010/2011 dengan pendekatan konstruktivisme materi perjuangan
melawan penjajah, (2) Peningkatan keberanian siswa kelas VB SDK
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Wirobrajan Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Ajaran 2010/2011
dengan

pendekatan

konstruktivisme

materi

perjuangan

melawan

penjajahan, (3) Peningkatan prestasi belajar siswa kelas VB SDK
Wirobrajan Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Ajaran 2010/2011
dengan pendekatan konstruktivisme materi perjuangan melawan penjajah.
Berdasarkan tujuan tersebut dilakukan beberapa pengujian untuk
menganalisis data, sebagai berikut:
3.7.1 Langkah-langkah analisis :
a. Penyekoran pengamatan dan wawancara
Skor Pengamatan, wawancara guru, dan wawancara siswa :
{(Σ):n}x100=N
Keterangan :
Σ : jumlah Skor
n : Skor seharusnya
N : skor Rata-rata
Pada penelitian ini peneliti menetapkan 3 indikator untuk
mengetahui partisipasi siswa dan 5 indikator untuk mengetahui
keberanian siswa dalam proses pembelajaran. Aspek-aspek
partisipasi dan keberanian yang diamati adalah sebagai berikut:
a. Kriteria Partisipasi
1. Siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas
Siswa menanggapi pertanyaan dari guru, siswa
mengemukakan pendapat secara aktif dalam pembelajaran,
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dan siswa mau mengerjakan segala yang diperintahkan
guru.
2. Siswa

berpartisipasi

dalam

mencari

data

untuk

memecahkan masalah (soal) dalam kelompok.
Siswa aktif dalam mengemukakan pendapatnya
dalam kelompok, siswa aktif saling berdiskusi tentang
masalah(soal) antara satu dengan siswa yang lainnya., dan
siswa aktif menanggapi pendapat dari teman yang lain.
3. Siswa berkomunikasi aktif dengan teman kelompok.
Siswa aktif mencari data dari buku pelajaran, siswa
mencari data dengan bertanya kepada guru, dan siswa
mencari data dengan saling bertukar pikiran antar teman
satu kelompok.
b. Kriteria Keberanian
1. Siswa berani menjawab pertanyaan guru
Siswa menjawab dengan tidak menundukkan kepala,
siswa menjawab pertanyaan guru dengan lancar, dan siswa
menjawab pertanyaan guru dengan suara yang nyaring
2. Siswa berani mengemukakan pendapat dalam kelompok.
Siswa mengemukakan pendapat secara aktif tanpa
malu-malu, siswa mengemukakan pendapat dengan jelas
dan suara yang keras, siswa tanpa ragu berdiskusi dan
berinteraksi dengan teman kelompok.
3. Siswa mau mengemukakan hasil diskusi di muka kelas
Siswa secara sukarela tanpa ditunjuk untuk maju ke
depan kelas, siswa membacakan hasil diskusi kelompok
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dengan suara dan intonasi yang jelas, dan iswa memiliki
keberanian yang cukup untuk maju ke depan kelas.
4. Siswa bertanya kepada guru.
Siswa bertanya dengan menunjukkan jari terlebih
dahulu, siswa bertanya dengan lancar dan tegas, siswa
bertanya dengan semangat dan percaya diri.
5. Siswa menanggapi pendapat teman dalam kelompok.
Siswa

berani

menyanggah

pendapat

teman

kelompok, siswa berani memberikan masukan yang tepat,
dan siswa berani menjawab pertanyaan dari teman yang
lain.
Kriteria penyekoran yang dipakai peneliti dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1.

Mencentang kolom 4, jika terjadi a, b dan c

2.

Mencentang kolom 3, jika terjadi dua dari a, b dan c.

3.

Mencentang kolom 2, jika terjadi salah satu dari a, b dan c

4.

Mencentang kolom 1, jika satu pun dari a, b dan c tidak
terjadi

3.7.2 Tes Prestasi Belajar
1. Penyekoran
Benar : 1
Salah : 0
2. Menghitung jumlah skor setiap siswa
3. Menghitung nilai rata-rata kelas, dengan rumus :

46

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NR : jumlah skor seluruh siswa
Jumlah siswa
Setelah didapat nilai rata-rata pada siklus I, II, III kemudian
data tersebut dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows
versi 18.0. Analisisnya adalah dengan uji Normalitas dan uji T.
Penelitian ini akan berakhir, jika nilai siswa pada mata
pelajaran IPS kelas V SD Kanisius Wirobrajan

semester genap

tahun pelajaran 2010/2011 jumlah siswa yang sudah lulus KKM
mencapai 75% dari jumlah seluruh siswa yang hadir.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) yang berjudul “Peningkatan
Partisipasi, Keberanian, dan Prestasi Belajar Siswa melalui Pendekatan
Konstruktivisme Mata Pelajaran IPS SDK Wirobrajan Yogyakarta”
Peneliti melaksanakan tindakan sebanyak tiga siklus. Masing-masing
siklus terdiri dari satu pertemuan. Siklus I dilakukan pada tanggal 2 Mei
2011, siklus II pada tanggal 3 Mei 2011, dan siklus III pada tanggal 9 Mei
2011.
4.1.1 Siklus I
4.1.1.1 Perencanaan
Sebagaimana penelitian tindakan kelas maka penelitian dilakukan
dengan tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan
refleksi. Siklus I dilaksanakan sebanyak satu pertemuan, materi yang
dibahas pada

pertemuan ini mengenai perjuangan melawan

penjajahan Belanda. Pada siklus pertama peneliti menyusun
instrumen yang digunakan dalam penelitian dan menyiapkan media
yang digunakan dalam pembelajaran. Instrument tersebut yaitu :
rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa, soal
evaluasi, lembar pengamatan, wawancara guru, dan wawancara
terhadap siswa.
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4.1.1.2 Tindakan
Pelaksanaan tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada hari Senin,
2 Mei 2011 di kealas VB dengan jumlah siswa sebanyak 36.
Pembelajaran

berlangsung

dengan

menggunakan

pendekatan

Konstruktivisme media gambar dan berpedoman dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat.
Kegiatan awal pada siklus ini dimulai dengan menggali
pengetahuan siswa melalui pertanyaan yaitu “ Pada jaman dahulu
Indonesia sudah pernah dijajah oleh bangsa mana saja?” yang
kemudian dihubungkan dengan materi penjajahan Belanda di
Indonesia. Pada kegiatan inti siswa dibagi di dalam kelompok, tiap
kelompok terdiri dari sembilan anak, pada langkah kegiatan yang
pertama siswa dalam kelompok diminta untuk menyebutkan alasan
Belanda datang ke Indonesia yang kemudian akan dibahas bersama
dengan guru. Langkah kedua pada pembelajaran ini adalah tiap
kelompok dibagi gambar penindasan yang dilakukan bangsa Belanda
yang berbeda tiap kelompoknya (penindasan lewat VOC, tanam
paksa, dan kerja paksa), siswa diminta mendiskusikan gambar sesuai
dengan panduan LKS yang dibagikan guru. Langkah ketiga pada
pembelajaran ini adalah setiap kelompok dibagi gambar tokoh
pejuang dan satu persatu anggota kelompok maju ke depan kelas
untuk mencocokkan penjelasan potongan penjelasan yang disediakan

49

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

guru sesuai dengan gambar tokoh pahlawan tersebut. Pada akhir
siklus I diadakan evaluasi kepada siswa untuk mengetahui tingkat
pemahaman siswa setelah menerima pembelajaran.
4.1.1.3 Pengamatan
Penelitian yang dilakukan pada siklus I telah didapat hasil yang
dapat dilihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan
mengamati tingkah laku siswa yang difokuskan pada aspek
partisipasi dan keberanian

pada saat pembelajaran berlangsung

dengan rubrik pengamatan yang telah disediakan oleh peneliti, dan
juga dengan wawancara terhadap guru dan siswa sebagai berikut :
Tabel 8. Partisipasi siswa mengikuti pelajaran
No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan

Partisipasi

1

2
√

1

Siswa
berpartisipasi
dalam kegiatan
pembelajaran di
kelas.

2

Siswa
berkomunikasi
aktif dengan
teman kelompok

√

3

Siswa
berpartisipasi
dalam mencari
data untuk
memecahkan

√

3

4

Wawancara
guru
1

2

3

4

Wawancara
siswa
1

√

√

√

√

2

√

√
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No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan

Partisipasi

Wawancara
guru

Wawancara
siswa

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Jumlah

2

1

0

0

2

1

0

0

1

2

0

0

Skor

{(2+2):12}
x100=33,33

masalah (soal)
dalam kelompok.

{(2+2):12}
x100=33,33

Rata-rata

{(1+4):12}
x100=41,66

36,11

Pada siklus I ini menurut pengamatan dari peneliti terlihat bahwa
siswa masih kurang bisa berkonsentrasi pada saat mengikuti
pembelajaran , hal ini terbukti dari saat pembelajaran berlangsung
masih banyak siswa yang hanya berbicara dan asyik mengobrol
dengan teman yang lainnya. Pada saat guru mengajukan sebuah
pertanyaan siswa cenderung menjawab dengan ragu dan suara yang
kurang jelas ataupun menundukkan kepalanya saja tanpa menjawab
pertanyaan guru, atau bahkan guru harus menuntun siswa agar siswa
dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pada saat siswa berada dalam
kegiatan

berdiskusi,

dimana

siswa

harus

berdiskusi

untuk

mendiskusikan penjelasan tentang gambar tokoh pahlawan yang
dibagikan guru disini siswa terlihat hanya banyak bercanda dengan
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teman satu kelompok ataupun teman yang berbeda kelompok. Pada
saat siswa diminta maju untuk mengambil penjelasan gambar
pahlawan, siswa terlihat kurang bersemangat untuk maju dan juga
saat mencari penjelasan tentang gambar pahlawan tersebut siswa
terlihat membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan potongan
penjelasan yang akan diambil padahal waktu yang diberikan guru
sangat terbatas. Siswa juga terlihat kurang aktif untuk mencari data
baik dari buku pelajaran maupun saling berdiskusi dengan teman
kelompoknya.
Tabel 9. Keberanian siswa dalam pembelajaran
No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan
2

3

4

Wawancara
guru
1

2

3

4

Wawancara
siswa

Keberanian

1

1

1

Siswa berani
menjawab
pertanyaan guru.

√

√

√

2

Siswa berani
mengemukakan
pendapat dalam
kelompok.

√

√

√

3

Siswa mau
mengemukakan
pendapat di
muka kelas.

√

4.

Siswa bertanya
kepada guru.

√

√

√

2

√

√
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No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan

Keberanian
5.

1

2

3

4

Siswa
√
menanggapi
pendapat teman
dalam kelompok.

1

2

3

4

Wawancara
siswa
1

√

Jumlah

4

Skor

{(4+2):20}
x100=30

Rata-rata

Wawancara
guru

1

0

0

3

2

3

4

0

0

√

2

0

{(3+4):20}
x100=35

0

3

2

{(3+4):20}
x100=35

33,33

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat keberanian siswa dalam
menjawab pertanyaan dari guru maupun dalam hal bertanya kepada
guru masih sangat kurang, siswa terlihat masih malu untuk
menjawab apabila ditunjuk oleh guru dan juga pada saat guru
meminta siswa untuk bertanya,siswa bertanya secara bersahutsahutan. Pada saat guru meminta siswa untuk bertanya satu persatu
dengan mengangkat tangannya terlihat hanya sedikit siswa yang mau
untuk bertanya. Keberanian siswa dalam hal mengemukan pendapat
dalam kelompok masih sangat kurang, sebagian besar siswa dalam
kelompok hanya diam dan cenderung mengikuti pendapat dari teman
saja tanpa berani untuk menanggapi ataupun menyanggahnya. Pada
saat guru meminta salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke
depan kelas membacakan hasil diskusinya dapat dilihat bahwa tidak
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ada siswa yang secara sukarela untuk maju ke depan kelas dan harus
ditunjuk oleh guru. Saat membacakan hasil diskusi siswa membaca
dengan suara yang lirih dan juga kurang tegas.
Pada siklus I ini juga telah didapat hasil tentang prestasi siswa
yang dapat dilihat dari nilai ulangan yang dilakukan peneliti pada
tiap akhir siklus, yaitu sebagai berikut :
Tabel 10. Hasil Evaluasi Siklus I
No

Nilai

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

40
40
40
40
60
80
70
70
40
30
70
70
80
60
60
40
40
70
60
80
70
60
60
60
60
60
50
80
80
80
80
80

Ketuntasan
Ya
Tidak
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

33
34
35
36

40
70
50
50
2170
60.28

Nilai total
Rata-rata kelas
Persentase ketuntasan

√

15

√
√
√
21

41,66% 58,33%

4.1.1.4 Refleksi
Dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti,
wawancara guru kelas, dan juga wawancara siswa pada aspek
partisipasi dan juga keberanian pada siklus I ini masih sangat kurang
sehingga dilanjutkan pada siklus yang kedua. Adapun dari hasil
ulangan siswa pada tabel di atas diperoleh nilai rata-rata evaluasi
kelas mencapai 60,28. Dilihat dari nilai rata-rata ulangan harian kelas
yang belum memenuhi indikator keberhasilan siklus I yaitu 55% maka
penelitian ini dilanjutkan pada siklus kedua.
Hal-hal

yang

ditemukan

selama

proses

pembelajaran

berlangsung, antara lain:
1) Pada awal kegiatan belajar siswa sulit dibagi ke dalam
kelompok karena ketidaksukaan terhadap siswa tertentu.
2) Siswa kurang konsentrasi saat pembelajaran berlangsung dan
cenderung berbicara dengan teman.
3) Dalam

kelompok

besar

beberapa

siswa

cenderung

mengerjakan tugas dan beberapa yang hanya bermain.
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4) Siswa masih cenderung malu pada saat guru meminta untuk
maju ke depan kelas mempresentasikan hasil pekerjaan
kelompok.
5) Siswa antusias dalam belajar pada saat guru menggunakan
permainan dalam kegiatan pembelajaran.
Pada siklus II peneliti akan membagi siswa dalam kelompok yang
lebih kecil yaitu tiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Hal ini dilakukan
agar dapat lebih memfokuskan siswa dalam melakukan kegiatan
diskusi dan berpartisipasi penuh dalam diskusi kelompok. Dengan
harapan siswa lebih memahami konsep dari materi yang akan
dilakukan dengan antusias hingga lebih mudah menarik kesimpulan,
serta agar alokasi waktu

yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran tidak kurang.
4.1.2 Siklus II
Pada siklus II penelitian dilakukan seperti siklus I dengan
menggunakan tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi
dan refleksi. Materi yang dibahas pada siklus II ini adalah
perjuangan melawan penjajahan Jepang.
4.1.2.1 Perencanaan
Pada siklus II ini peneliti menyususn instrumen yang digunakan
dalam penelitian. Instrumen tersebut berupa : RPP, media
pembelajaran, LKS, soal evaluasi, lembar pengamatan siswa,
wawancara guru, dan wawancara siswa.
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4.1.2.2 Tindakan
Pelaksanaan tindakan kelas siklus kedua dilaksanakan pada hari
Selasa, 3 Mei 2011 di kelas VB dengan jumlah siswa 36 anak.
Pembelajaran

berlangsung

dengan

menggunakan

pendekatan

konstruktivisme media gambar dan berpedoman pada rencana
pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Pada siklus II ini
kegiatan awal dilakukan dengan mengulang sedikit materi yang
sudah dipelajari sebelumnya yang kemudian dihubungkan dengan
materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti pada siklus II ini siswa
dibagi dalam 4 kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 6
siswa. Kegiatan yang dilakukan pertama adalah siswa diajak untuk
melakukan permainan ular tangga yang telah disiapkan guru, setiap
kelompok mewakilkan satu orang untuk maju ke depan kelas
memutar dadu dan menjalankan pion dan teman yang lain bersiap
untuk menjawab pertanyaan dari guru mengenai materi yang
dipelajari. Kegiatan kedua adalah siswa dalam kelompok dibagi
gambar tokoh pejuang dan siswa diminta untuk mendiskusikan nama
tokoh pejuang tersebut serta bentuk perjuangan yang dilakukan
untuk melawan penjajahan Jepang sesuai dengan panduan yang ada
pada LKS, kemudian perwakilan dari kelompok diminta maju untuk
mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan akhir, siswa diberi soal
evaluasi. Soal berjenis pilihan obyektif yang terdiri 10 soal. Setiap
nomor soal benar skor 1 dan salah skor 0.
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4.1.2.3 Pengamatan
Pada saat kegiatan pembelajaran di siklus II hasil observasi
dilakukan menunjukkan peningkatan, baik dari segi perolehan nilai
maupun

partisipasi

dan

keberanian

siswa

dalam

proses

pembelajaran. Pengamatan penelitian tindakan kelas dilakukan
dengan menggunakan rubrik pengamatan siswa yang telah dibuat
oleh peneliti. Adapun hasil pengamatannya adalah sebagai berikut :
Tabel 11. Partisipasi siswa mengikuti pembelajaran
No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan

Partisipasi
1

Siswa
berpartisipasi
dalam kegiatan
pembelajaran di
kelas.

2

Siswa
berkomunikasi
aktif dengan
teman kelompok

3

Siswa
berpartisipasi
dalam mencari
data untuk
memecahkan
masalah (soal)
dalam kelompok.
Jumlah

1

2

3

4

Wawancara
guru
1

√

2

1

2

2

0

2

4

√

√

0

3
√

√

√

1

4

√

√

0

3

Wawancara
siswa

1

√

0

0

2
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No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan

Partisipasi

1

2

3

Skor

{(2+6):12}
x100=66,66

4

Wawancara
guru
1

3

4

{(4+3):12}
x100=58,33

Rata-rata

Pengamatan

2

Wawancara
siswa
1

2

{(4+3):12}
x100=58,33

61,11

penelitian

tindakan

kelas

dilakukan

dengan

menggunakan rubrik pengamatan siswa yang telah dibuat oleh
peneliti.

Proses

pengamatan

dilakukan

pada

saat

3

kegiatan

pembelajaran berlangsung. Kegiatan pengamat adalah mengamati
kegiatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran tentang
materi yang telah diberikan guru untuk mengetahui apakah siswa
telah melakukan kegiatan dengan baik sesuai dengan arahan yang
dilakukan guru. Pada saat kegiatan pembelajaran siklus II hasil
pengamatan dilakukan menunjukkan peningkatan, baik dari segi
perolehan nilai maupun keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.
Hal ini dapat terlihat pada saat siswa melakukan kegiatan diskusi.
Siswa sudah mulai aktif untuk mengemukakan pendapat dan juga
menanggapi pendapat dari teman satu kelompoknya, serta tidak
sedikit siswa yang mau untuk mengemukakan pendapat saat
pembelajaran berlangsung.
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Tabel 12. Keberanian siswa dalam pembelajaran
No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan

Keberanian

1

2

3

4

Wawancara
guru
1

√

2

3

4

Wawancara
siswa
1

√

2

Siswa berani
menjawab
pertanyaan guru.

2

Siswa berani
mengemukakan
pendapat dalam
kelompok.

3

Siswa mau
mengemukakan
pendapat di
muka kelas.

√

√

4.

Siswa bertanya
kepada guru.

√

√

√

5.

Siswa
menanggapi
pendapat teman
dalam kelompok.

√

√

√

Jumlah

0

Skor

{(8+3):20}
x100=55

Rata-rata

4

1

√

0

0

4

4

√

1

√

3

√

√

1

{(8+3):20}
x100=55

0

0

3

2

{(6+6):20}
x100=60

56,66

Siswa sudah mulai berani untuk menjawab pertanyaan maupun
bertanya dengan suara yang tegas dan lancar. Beberapa siswa dalam
kelompok sudah ada yang mau untuk secara sukarela maju ke depan
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kelas membacakan hasil diskusi kelompoknya tanpa ditunjuk oleh
guru, walaupun terlihat masih sedikit gugup dan kurang keras dalam
membacakannya. Dalam hal menanggapi pendapat teman kelompok
dirasa hanya ada sedikit peningkatan, beberapa siswa dalam
kelompok sudah ada yang seacara berani untuk menanggapi
pendapat teman yang lainnya.
Setelah

diberi

tindakan

penelitian

dengan

menggunakan

pendekatan konstruktivisme media gambar terhadap siswa kelas VB
SDK Wirobrajan, hasil yang didapat dari penelitian siklus kedua
dalah sebagai berikut :
Tabel 13 : Hasil Evaluasi Siklus II
No

Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

50
50
50
60
70
80
80
80
40
40
80
80
90
70
60
50
50
80
60
80
70
70
70

Ketuntasan
Ya
Tidak
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Nilai total
Rata-rata kelas
Persentase ketuntasan

70
70
70
60
80
80
90
80
80
50
80
60
60
2440
67,78

√
√
√
√
√
√
√
√
√

22

√

√
√
√
14

61,11% 38,89%

4.1.2.4 Refleksi
Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti,
wawancara guru kelas, dan juga wawancara siswa pada aspek
partisipasi dan juga keberanian pada siklus II ini masih kurang
sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus yang ketiga. Pada siklus
II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 67,78 dibanding dengan
nilai rata-rata kelas pada siklus I yaitu 60,28. Siswa yang telah
mecapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada siklus II
sebanyak 22 siswa dan siswa yang belum mencapai KKM sebanyak
14 siswa.
Hal yang ditemukan selama proses pembelajaran berlangsung
antara lain :
1) Siswa aktif mengikuti diskusi yang berlangsung di dalam
kelompok, disebabkan karena anggota kelompok yang
relatif kecil.
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2) Siswa berkomunikasi aktif dengan teman satu kelompok
dalam memecahkan masalah yang diberikan guru.
3) Siswa lebih berani mengemukakan pendapatnya baik di
dalam kelompok maupun di muka kelas.
4) Siswa kurang tertib dalam mengemukakan pendapatnya dan
cenderung saling berebut antara yang satu dengan yang
lain.
4.1.3 Siklus ketiga
Pada siklus III penelitian dilaksanakan seperti siklus yang
sebelumnya dengan menggunakan tahap perencanaan, tindakan,
pengamatan, dan refleksi. Materi yang dibahas pada siklus III ini
adalah pergerakan nasional.
4.1.3.1 Perencanaan
Pada siklus III peneliti menyusun instrumen yang digunakan
dalam penelitian. Instrumen tersebut meliputi : RPP, media
pembelajaran, LKS, soal evaluasi, lembar pengamatan, wawancara
guru, dan wawancara siswa.
4.1.3.2 Tindakan
Pelaksanaan tindakan kelas siklus yang ketiga dilaksanakan pada
hari Senin, 9 Mei 2011 di kelas VB dengan jumlah siswa 36.
Pembelajaran

berlangsung

dengan

menggunakan

pendekatan

Konstruktivisme media gambar dan berpedoman dengan rencana
pelaksanaan

pembelajaran

yang

telah

dibuat.

Pertemuan
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dilaksanakan

sebanyak

satu

kali

pertemuan

dengan

materi

pergerakan nasional.
Pada kegiatan awal penelitian guru mengajak siswa untuk
bersama-sama menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini”, yang kemudian
dihubungkan dengan materi pergerakan nasional yang akan
dipelajari. Kegiatan inti dalam penelitian ini siswa dibagi kembali di
dalam kelompok. Siswa dibagi dalam 9 kelompok, tiap kelompok
terdiri dari 4 anak. Setiap kelompok dibagi 4 gambar pahlawan
pergerakan nasional yang berbeda, tiap siswa dalam kelompok
mendapat 1 gambar pahlawan yang kemudian setiap siswa
bergabung dengan anggota kelompok lain yang memiliki gambar
yang sama dan mendiskusikannya dengan panduan LKS, setelah
selesai siswa kembali ke kelompok semula kembali berdiskusi dan
mempresentasikannya ke depan kelas. Kegiatan selanjutnya dengan
panduan dari LKS siswa dalam kelompok menuliskan isi Sumpah
Pemuda dan menjelaskan latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda.
Siswa juga diminta untuk membuat slogan tentang peranannya
dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara
berkelompok. Dan pada akhir siklus III siswa mengerjakan soal
evaluasi secara individu.
4.1.3.3 Pengamatan
Hasil pengamatan yang didapat dari penelitian siklus ketiga
adalah sebagai berikut :
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Tabel 14. Partisipasi siswa mengikuti pembelajaran
No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan

Partisipasi

1

1

Siswa
berpartisipasi
dalam kegiatan
pembelajaran di
kelas.

2

Siswa
berkomunikasi
aktif dengan
teman kelompok

3

Siswa
berpartisipasi
dalam mencari
data untuk
memecahkan
masalah (soal)
dalam kelompok.

2

3

Wawancara
guru

4

1

√

3

0

1

Skor

{(3+8):12}
x100=91,66

1

2

2

0

0

2

√

1

{(6+4):12}
x100=83,33

√

0

0

yang

dialkukan

1

{(3+8):12}
x100=91,66

88,88
pengamatan

4

√

√

Rata-rata
hasil

3

√

√

0

4

√

√

Jumlah

Berdasarkan

2

Wawancara
siswa

peneliti,

wawancara guru kelas, dan juga wawancara siswa pada siklus III ini
menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibandingkan dengan
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siklus II. Hal ini dilihat dari sebagian besar siswa yang aktif dalam
kegiatan pembelajaran, baik dalam menanggapi pertanyaan guru di
sini siswa cenderung berebut dalam menjawab. Partisipasi aktif
siswa juga nampak dalam kegiatan diskusi kelompok, seluruh siswa
dalam kelompok mengalami peningkatan dalam komunikasinya
dengan teman yang lain untuk berdiskusi memecahkan masalah.
Setiap siswa terlihat antusias dalam memecahkan soal tersebut, baik
dalam menvcari sumber dari buku maupun dengan diskusi dengan
teman satu kelompok sehingga kegiatan diskusi tampak berjalan
dengan baik dan tidak membosankan.
Tabel 15 : Keberanian siswa dalam pembelajaran
No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan

Keberanian

1

2

3

4

√

Wawancara
guru
1

2

3

4

Wawancara
siswa
1

2

3

√

1

Siswa berani
menjawab
pertanyaan guru.

2

Siswa berani
mengemukakan
pendapat dalam
kelompok.

√

3

Siswa mau
mengemukakan
pendapat di
muka kelas.

√

4.

Siswa bertanya
kepada guru.

√

4
√

√

√

√

√

√

√
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No

Objek yang
diamati

Instrumen yang digunakan
Pengamatan

Keberanian
5.

1

2

3

1

2

3

√

Siswa
menanggapi
pendapat teman
dalam kelompok.
Jumlah

0

Skor

{(6+12):20}
x100=90

Rata-rata

4

Wawancara
guru

0

2

4

Wawancara
siswa
1

2

√

3

0

0

2

{(6+12):20}
x100=90

3

3

4

√

0

0

2

{(6+12):20}
x100=90

90

Pada aspek keberanian siklus III ini terlihat adanya peningkatan
yang sangat baik dibandingkan dengan siklus yang sebelumnya.
Setiap siswa sudah mulai berani untuk menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh guru dan siswa terlihat sangat antusias untuk
menjawabnya. Dalam kegiatan berdiskusi setiap siswa dalam
kelompok sudah mau mengemukakan pendapatnya dan juga berani
untuk menanggapi pendapat teman yang lainnya denga tanpa ragu
dan suara yang jelas. Pada saat membacakan hasil diskusi di depan
kelas siswa sudah terlihat tidak gugup lagi dan membaca dengan
lancar dan jelas.
Pada akhir siklus ketiga dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui
tingkat pemahaman siswa setelah menerima pembelajaran. Hasil
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yang didapat dari penelitian siklus ketiga adalah nilai ulangan siswa
sebagai berikut :
Tabel 16. Hasil Evaluasi Siklus III
No

Nilai

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

50
60
60
80
80
100
90
90
60
60
90
90
100
90
90
60
60
90
60
100
90
80
80
80
80
80
70
100
80
90
90
100
60
90
70
80
2880
80

Nilai total
Rata-rata kelas
Persentase ketuntasan

Ketuntasan
Ya
Tidak
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
27
9
75%

25%
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4.1.3.4 Refleksi
Pada siklus III ini terjadi peningkatan yang baik dibandingkan
dengan siklus sebelumnya baik dalam hal partisipasi, keberanian,
maupun prestasi belajar siswa. Nilai rata-rata kelas meningkat
menjadi 80 dibanding dengan nilai rata-rata kelas pada siklus II yaitu
67,78. Siswa yang telah mecapai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) pada siklus III sebanyak 27 siswa dan siswa yang belum
mencapai KKM sebanyak 9 siswa.
Hal yang ditemukan selama proses pembelajaran berlangsung
antara lain :
1) Siswa semakin aktif dalam kegiatan pembelajaran.
2) Siswa aktif mencari dan menemukan data yang diperlukan
untuk memecahkan masalah (soal) di dalam kegiatan
berkelompok.
3) Dalam kelompok yang berskala kecil kegiatan berdiskusi
antar siswa cenderung lebih kondusif, semua siswa ikut
dalam diskusi.
4) Siswa

semakin berani untuk mengemukakan pendapat,

menjawab pertanyaan guru dan membacakan hasil diskusi
dengan suara yang jelas dan tegas tanpa ragu-ragu.
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4.2 Rangkuman
4.2.1 Partisipasi Siswa
Tabel 17: Perbandingan Skor Rata-rata Partisipasi

No.

Instrumen yang digunakan

Obyek yang diamati
Siklus I

Partisipasi

Pengamatan
1

1.

2.

3.

Siswa berpartisipasi
dalam kegiatan
pembelajaran di kelas.
Siswa berkomunikasi
aktif dengan teman
kelompok.
Siswa berpartisipasi
dalam mencari data untuk
memecahkan masalah
(soal) dalam kelompok
Jumlah
Skor

2
√

3

4

Wawancara
Guru
1
√

√

2

3

4

√

√

2

Siklus II
Wawancara
Siswa
1

0

0

{(2+2):12}
x100=33,33

2

3

4

Pengamatan

Wawancara
Guru

1

1

√

√

1

2
√

2

0

0

{(2+2):12}
x100=33,33

1

3
√

4

√
√

1

2

2
√

{(1+4):12}
x100=41,66

0

0

1

3

4

Wawancara
Siswa
1

√
√

0

Siklus III

2

{(2+6):12}
x100=66,66

0

2

3
√

4

1

2

√
√

0

2

Pengamatan

1

3 4
√

{(4+3):12}x
100=58,33

0

2

1

2

√

√

0

Wawancara
Guru
3
√

0

{(4+ 3):12}x
100= 58,33

0

0

1 2

{(3+8):12}
x100=91,66

1

2

3
√

√
√

1

4

Wawancara
Siswa

√
√

0

0

2

4

1

{(6+4):12}
x100=83,33

√

0

0

1

2

{(3+8):12}
x100=91,66
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4.2.2 Keberanian
Tabel 18: Perbandingan Skor Rata-rata Keberanian
No.

Instrumen yang digunakan

Obyek yang diamati
Siklus I

Kerja Kelompok

1.

Siswa berani menjawab
pertanyaan guru.

2.

Siswa berani
mengemukakan pendapat
dalam kelompok
Siswa mau mengemukakan
pendapat di muka kelas.

3.

Pengamatan
1
√

2

3

4

√

Siklus II

Wawancara
Guru

Wawancara
Siswa

1
√

1
√

2

3

4

√

√
√

5.

Siswa menanggapi
pendapat teman dalam
kelompok.

√

Jumlah

4

Skor

{(4+2):2}
x100=30

0

0

3

Wawancara
Siswa

1

1

1

2
√

√

2

0

{(3+4):20}
x100=35

0

3

3

4

2
√

√

√

√

1

4

Wawancara
Guru

√

√

Siswa bertanya kepada
guru.

3

Pengamatan

√
√

4.

2

2

0

{(3+4):20}
x100=35

0

Siklus III

0

3

4

2
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4

1

{(8+3):20}x
100= 55

0

0

4

1

{(8+3):20}
x100=55

0

0

3

3

Pengamatan
4 1

2

3 4
√

√

√

√

√

Wawancara
Guru
1

2

3
√

{(6+6):20}
x100=60

0

2 3

{(6+12):20}
x100=90

2

3

√
√

√

√

0

0

2

4
√
√

√

√

0 0

1

√

√

2

4

Wawancara
Siswa

3

{(6+12):20}
x100=90

√

0

0

2

{(6+12):20}
x100=90
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4.2.3 Prestasi Belajar
Tabel 19: Perbandingan Nilai setiap siklus
No Urut

Kondisi
awal
N

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

40
40
40
40
60
80
70
70
40
30
70
70
80
60
60
40
40
70
60
80
70
60
60
60
60
60
50
80
80
80
80
80
40

Siklus I
Ketuntasan
Ya
Tdk
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Sesudah Tindakan
Siklus II
N
Ketuntasan
Ya
Tdk
50
50
50
60
70
80
80
80
40
40
80
80
90
70
60
50
50
80
60
80
70
70
70
70
70
70
60
80
80
90
80
80
50

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Siklus III
N
Ketuntasan
Ya
Tdk
√
√
√

50
60
60
80
80
100
90
90
60
60
90
90
100
90
90
60
60
90
60
100
90
80
80
80
80
80
70
100
80
90
90
100
60

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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No Urut

Kondisi
awal
N
70
50
50

√

2350

2170

15

65,27
38,89
%

60,28

34
35
36
Jumlah
Ratarata
Persent
ase

Siklus I
Ketuntasan
Ya
Tdk
√
√
21

Sesudah Tindakan
Siklus II
N
Ketuntasan
Ya
Tdk
80
60
60
2440

√

22

√
√
14

67,78
41,66%

58,3
3%

Siklus III
N
Ketuntasan
Ya
Tdk
√
√
√
27

9

75%

25%

90
70
80
2880
80

61,11%

38,89%

Dari data tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa pendekatan
konstruktivisme meningkatkan proses pembelajaran partisipasi, keberanian, dan
prestasi belajar siswa mengalami peningkatan. Untuk menguji kenaikan prestasi
belajar tersebut signifikan atau tidak, maka peneliti akan menguji hipotesis
kenaikan data tersebut. Langkah yang pertama adalah dengan uji normalitas yang
kemudian dilanjutkan dengan uji signifikan dengan menggunakan SPSS. 18.
Hasil dari uji normalitas data prestasi belajar di setiap siklus dapat dilihat dalam
grafik berikut ini:

Gambar 3: Grafik Uji Normalitas Prestasi Belajar Siklus I
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Gambar 4: Grafik Uji Normalitas Prestasi Belajar Siklus II

Gambar 5 : Grafik Uji Normalitas Prestasi Belajar Siklus III
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Perhitungan statistik uji normalitas data nilai siswa pada soal pilihan
ganda dengan rumus Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebagai berikut :
Tabel 20. Uji Normalitas data perbandingan nilai evaluasi siswa
Naik
Evaluasi

Mean

KolmogorovSmirnov Z
0,957

Asymp.
Sign (2Tailed)
0,319

Siklus I

60,28

Sig >0,05

Siklus II

67,78

1,211

0,107

Sig>0,05

Siklus III

80,00

1,192

0,117

Sig>0,05

Analisis

Keterangan
Distribusi
Normal
Distribusi
Normal
Distribusi
Normal

Harga uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov Z) untuk data kenaikan hasil
evaluasi siswa tiap pada siklus I menunjukkan 0,957 dengan signifikansi 0,319.
Harga uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov Z) untuk data kenaikan hasil
evaluasi siswa pada siklus II menunjukkan 1,211 dengan signifikansi 0,107.
Harga uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov Z) untuk data kenaikan hasil
evaluasi siswa pada siklus III menunjukkan 1,192 dengan signifikansi 0,117.
Harga signifikansi (sig.) > 0,05 yang menunjukkan bahwa data kenaikan hasil
evaluasi siklus I, II, III normal.
Data kenaikan nilai evaluasi siswa siklus I,II,III tersebut terdistribusi secara
normal, uji statistik selanjutnya adalah uji statistic parametris dalam hal ini T-test
dengan menggunakan independent-Samples t-test. Hipotesis statistiknya adalah
sebagai berikut:
Berikut ini hasil uji perbandingan kenaikan prestasi belajar siklus I, II,
III dengan rumus Paired Sample Test :
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Tabel 21. Uji Signifikansi Siklus I, II, III
Paired Samples Test
Paired Differences
Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

df

Sig. (2tailed)

Pair 1

siklus1 - siklus2

-7.500

5.000

.833

35

.000

Pair 2

siklus2 - siklu3

-12.222

6.808

1.135

35

.000

Berdasarkan tabel tersebut, harga sig. (2-tailed) siklus I, II, III sebesar
0,000 < 0,05, berdasarkan kriteria jika sig. < 0,05 ada peningkatan hasil belajar
siswa secara signifikan, jika Sig. >0,05 tidak ada peningkatan hasil prestasi
belajar siswa secara signifikan. Jadi dapat disimpulkan kenaikan skor prestasi
belajar siklus I, II, III berbeda secara positif dan signifikan. Jadi pendekatan
konstruktivisme

yang

digunakan

peneliti

dalam

pembelajaran

dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa.
Perbandingan peningkatan hasil prestasi belajar siswa siklus I, II, dan
III dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 6:Grafik perbandingan Kenaikan Setiap Siklus
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4.3 PEMBAHASAN
4.3.1 Partisipasi siswa
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lembar pengamatan untuk
mengamati tingkah laku siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Peneliti
mengamati siswa dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir yang
menghasilkan data apakah siswa ikut aktif dalam pembelajaran sesuai dengan
pendekatan mengajar yang dilaksanakan oleh peneliti.
Penelitian tindakan kelas ini difokuskan pada peningkatan partisipasi,
keberanian, dan prestasi belajar siswa dengan menggunakan pendekatan
konstruktivisme. Peningkatan partisipasi dan keberanian siswa didapat dari
hasil pengamatan dengan rubrik pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan
juga dengan wawancara terhadap guru kelas dan siswa.
Siklus I pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, wawancara guru,
dan wawancara siswa diperoleh rata-rata sebesar 36,11. Kurangnya partisipasi
siswa pada siklus I ini dapat ditunjukkan dengan hanya beberapa siswa saja
yang berpartisipasi dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru
serta mau untuk mengemukakan pendapatnya dalam pembelajaran,
sedangkan masih banyak siswa yang terlihat malu dan cenderung tidak berani
untuk menanggapi pertanyaan dan juga mengemukakan pendapat secara aktif
dalam pembelajaran dan juga hal ini disebabkan karena masih banyak siswa
yang kurang berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung dan cenderung
hanya bermain dan berbicara dengan temannya. Menurut wawancara dengan
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guru pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan
konstruktivisme pada siklus I ini hasil yang didapat adalah bahwa siswa
masih kurang bisa menyesuiakan diri dengan pendekatan mengajar yang
dilakukan oleh peneliti, sehingga menyebabkan hanya beberapa siswa saja
yang mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran baik dalam
menanggapi pertanyaan guru maupun dalam mengemukakan pendapat dalam
pembelajaran. Dari angket yang diberikan pada siswa didapat hasil bahwa
siswa berpendapat selama pembelajaran berlangsung mereka mengikuti
pembelajaran dengan tertib dan juga melaksanakan segala yang ditugaskan
oleh guru dengan baik, namun ada juga beberapa siswa yang masih
membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh
guru dalam menjelaskan gambar yang dibagikan guru.
Pada saat kegiatan berdiskusi dalam kelompok pada siklus I ini masih
kurang efektif siswa kurang dapat berkomunikasi aktif dengan teman satu
kelompoknya. Hal ini dapat dilihat dari hanya beberapa siswa saja yang mau
untuk mengemukakan pendapatnya di dalam kegiatan berdiskusi maupun
dalam menanggapi pendapat dari teman lainnya, sedangkan siswa yang lain
hanya cenderung bersikap pasif. Peristiwa seperti ini dimungkinkan terjadi
karena pada siklus I ini jumlah siswa dalam kelompok relatif

banyak

sehingga hanya beberapa siswa saja yang ikut ambil bagian dalam kegiatan
diskusi kelompok. Menurut wawancara terhadap guru juga didapat hasil yang
cenderung sama dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Guru
berpendapat siswa masih kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi tentang
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masalah antar siswa di dalam kelompok. Hal ini disebabkan karena siswa
merasa kurang nyaman berkomunikasi dengan teman lain yang bukan teman
akrabnya di dalam kelas karena pemilihan kelompok dalam penelitian ini
dipilih secara acak oleh peneliti. Berdasarkan angket yang diberikan kepada
siswa didapat hasil kecenderungan siswa untuk tidak ikut ambil bagian secara
aktif dalam kegiatan berdiskusi adalah siswa merasa rendah diri, siswa
merasa dirinya kurang bisa dan takut pendapat yang diberikan itu salah.
Menurut pengamatan peneliti dalam hal partisipasi siswa dalam mencari
data untuk memecahkan masalah (soal) dalam kelompok pada siklus I ini
dinilai masih sangat kurang. Hanya sedikit siswa yang mau aktif untuk
mencari data dari buku pelajaran maupun bertanya pada guru apabila ada
sesuatu yang kurang dimengerti. Dalam mencari data dengan saling bertukar
pikiran dengan teman satu kelompok juga masih sangat kurang. Hanya ada
satu dua siswa saja yang mengerjakan sedangkan siswa yang lain hanya
bermain dan mengobrol dengan teman yang lain hal ini cenderung dilakukan
oleh siswa laki-laki. Menurut pendapat dari guru kelas, siswa yang kurang
aktif dalam mencari data dalam buku pelajaran karena siswa cenderung malas
untuk membaca buku dan lebih memilih untuk menanyakan jawabannya
kepada guru, bahkan ada beberapa siswa yang menggunakan cara yang instan
yaitu mencontek pekerjaan dari teman yang berbeda kelompoknya.
Berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa didapatkan kurangnya siswa
dalam

mencari

data

pada

buku

pelajaran

ini

disebabkan

karena

kecenderungan siswa untuk lebih cepat dalam menyelesaikan soal yang
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diberikan oleh guru, sedangkan apabila siswa mencari data dengan membaca
dirasa akan lama dalam waktu penyelesaiannya. Dikarenakan pencapaian skor
rata-rata kelas yang dirasa masih belum mencapai indikator yang diharapkan
yaitu 45 maka penelitian dilanjutkan pada siklus II
Pada siklus II partisipasi siswa saat kegiatan pembelajaran di kelas sedikit
meningkat, siswa sudah mulai untuk mau menanggapi pertanyaan dari guru
dan juga mau untuk mengemukakan pendapatnya secara aktif saat
pembelajaran berlangsung tanpa harus ditunjuk oleh guru. Pencapaian skor
rata-rata yang didapat dari pengamatan, wawancara guru, dan wawancara
siswa menunjukkan 61,11. Hal ini dimungkinkan karena siswa sudah mulai
mampu untuk menyesuaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan
menggunakan pendekatan konstruktivisme. Menurut wawancara dengan guru
kelas adalah pada siklus yang kedua ini terjadi sedikit peningkatan siswa
sudah mulai mau untuk ikut aktif dalam pembelajaran, baik aktif dalam
menanggapi apa yang diperintahkan guru maupun menyatakan pendapat saat
pembelajaran berlangsung yang disebabkan karena peneliti menggunakan
pendekatan dan metode mengajar yan disenangi siswa yaitu dengan
permainan ular tangga. Berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa juga
menunjukkan peningkatan pada siklus II ini. Siswa merasa sudah mulai
terbiasa dengan pendekatan yang diberikan oleh guru dalam kegiatan
pembelajaran sehingga siswa terpacu untuk ikut aktif dalam kegiatan
pembelajaran.
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Berdasarkan hasil pengamatan siklus II tentang partisipasi siswa dalam
kelompok dalam hal komunikasi aktif dengan teman kelompok menunjukkan
adanya peningkatan. Sudah mulai banyak siswa yang mau untuk ikut akif
dalam kegiatan berdiskusi dalam kelompoknya, banyak siswa yang mulai
untuk mengemukakan pendapat dalam kelompoknya dan juga aktif saling
berinteraksi antar anggota kelompoknya. Berdasarkan hasil wawancara
dengan guru kelas menunjukkan adanya peningkatan dalam hal komunikasi
aktif antar teman satu kelompok, hal ini disebabkan karena pada siklus II ini
jumlah anggota kelompok yang semakin kecil sehingga memungkinkan untuk
setiap anggota dalam kelompok untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan
berdiskusi. Menurut dari hasil angket yang diberikan kepada siswa
menunjukkan bahwa adanya peningkatan ini disebabkan karena semakin
sdikitnya jumlah anggota dalam kelompok sehingga siswa lebih berani untuk
mengemukakan pendapat dan mau untuk saling berinteraksi dengan teman
yang lainnya.
Hasil yang didapat dari pengamatan peneliti dalam hal partisipasi siswa
dalam mencari dan menemukan data pada siklus II ini meningkat
dibandingkan dengan siklus I. Hampir semua siswa dalam kelompok ikut
aktif dalam mencari data dari berbagai sumber baik dari buku maupun
bertanya yang belum dimengerti kepada guru, siswa juga saling bertukar
pikiran antar satu dengan yang lainnya. Di sini tanggung jawab siswa dalam
memecahkan masalah (soal) yang ada dalam kelompoknya cukup baik dan
saling membantu satu dengan yang lainnya. Menurut wawancara dengan guru
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kelas didapatkan hasil peningkatan partisipasi siswa dalam mencari data
untuk memecahkan soal dari guru disebabkan karena siswa mulai tertarik
dengan pendekatan, metode, dan media belajar yang digunakan oleh peneliti.
Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme yang menuntut siswa
untuk aktif, dengan menggunakan metode bermain yang dapat menarik minat
belajar siswa dan juga dengan menggunakan media gambar yang difungsikan
untuk membantu dan mempermudah siswa dalam kegiatan pembelajaran
maupun diskusi dalam kelompok. Berdasarkan hasil angket yang diberikan
kepada siswa menunjukkan peningkatan partisipasi siswa dalam mencari dan
menemukan data untuk memecahkan soal dalam kelompok disebabkan
karena siswa sudah mulai terdorong untuk menemukan jawaban yang tepat
dengan membaca buku maupun bertanya dengan guru agar mendapatkan hasil
yang baik.
Penelitian tindakan kelas ini dilanjutkan sampai pada siklus ketiga untuk
melihat peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Peneliti
melakukan pengamatan dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah
disediakan. Pada siklus III ini berdasarkan pengamatan peneliti, wawancara
guru, dan wawancara siswa menunjukkan adanya peningkatan pada aspek
partisipasi siswa dibanding dengan siklus yang sebelumnya yaitu 88,88.
Menurut pengamatan peneliti sebagian besar siswa di sini sudah mulai
berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik dalam menanggapi
pertanyaan yang diberikan guru maupun dalam mengemukakan pendapatnya.
Menurut pendapat dari guru kelas terjadinya peningkatan ini disebabkan
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karena siswa sudah semakin bisa untuk menyesuiakan diri dengan pendekatan
dan metode belajar yang digunakan oleh peneliti, sehingga siswa merasa
nyaman dalam kegiatan pembelajaran ini. Berdasarkan hasil angket yang
diberikan kepada siswa didapatkan hasil pada siklus III ini siswa merasa
bahwa semakin adanya peningkatan dari siklus yang sebelumnya, siswa
mengaku sudah mulai bisa untuk mengikuti dan merasa senang dengan
pembelajaran yang dilakukan peneliti.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam hal
komunikasi siswa dalam kelompok pada siklus III ini didapatkan hasil bahwa
adanya peningkatan, setiap siswa dalam kelompok mulai aktif dalam
mengemukakan pendapatnya dan saling menanggapi pendapat teman dalam
kelompok. Pendapat dari guru kelas pada siklus III ini juga hampir sama
dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti. Peningkatan ini terjadi
karena semakin kecilnya anggota tiap kelompok, sehingga tiap siswa dalam
kelompok dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan berdiskusi. Menurut
pendapat siswa adanya peningkatan ini disebabkan karena siswa merasa
senang dan lebih tertantang untuk bekerja dalam kelompok, karena anggota
tiap kelompok yang relatif kecil.
Pada siklus III ini seluruh anggota tiap kelompok sudah ikut berpartisipasi
aktif dalam mencari data ntuk memecahkan soal dalam kelompok. Setiap
siswa aktif dalam mencari data dari buku pelajaran, bertanya kepada guru,
maupun saling bertukar pikiran antar teman satu kelompok. Berdasarkan
wawancara dengan guru kelas didapatkan hasil yang sama di sini setiap siswa
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di dalam kelompok menunjukkan peningkatan dalam hal mencari data dari
buku, bertanya kepada guru, maupun berdiskusi dengan teman satu
kelompok. Hasil dari angket yang diberikan kepada siswa juga menunjukkan
hal yang sama, ini disebabkan karena siswa sudah mulai terbiasa dengan
bekerja dalam kelompok dan juga merasa senang dengan anggota kelompok
yang semakin kecil, sehingga tiap anggota kelompok dapat bekerja lebih
maksimal. Penelitian ini dihentikan pada siklus III, karena pencapaian skor
rata-rata kelas telah mencapai indikator yang telah ditetapkan yaitu 85.
4.3.2 Keberanian siswa dalam pembelajaran
Pada siklus I pada aspek keberanian dirasa masih sangat kurang yang
ditunjukkan dengan skor rata-rata yang rendah yaitu 33,33. Pada saat guru
meminta seorang siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, siswa
cenderung menjawab dengan menundukkan kepala, tampak ragu-ragu dan
kurang lancar. Pencapaian skor rata-rata wawancara terhadap guru kelas
menunjukkan hasil 35 hal ini sama dengan skor rata-rata pada angket yang
diberikan kepada siswa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas
didapatkan sangat kurangnya keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan
yang diajukan oleh guru adalah karena pelajaran IPS lebih banyak mengacu
pada ingatan, sehingga siswa kurang berani dalam menjawab pertanyaan dari
guru karena takut salah dalam menjawab. Hasil angket yang diberikan kepada
siswa juga hampir sama dengan pendapat yang diberikan guru kelas. Siswa
kurang berani dalam menjawab pertanyaan guru karena takut salah menjawab
dan hal itu akan mengurangi nilai ataupun akan mendapat sanksi dari guru.
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Keberanian siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok masih sangat
kurang. Hal itu dapat dilihat dari hanya sedikit siswa dalam kelompok yang
berani mengemukakan pendapatnya secara lancar dan suara yang jelas tanpa
takut salah. Tidak sedikit juga siswa dalam kelompok yang hanya sebagai
pendengar saja dan tidak ikut ambil bagian dalam diskusi. Berdasarkan hasil
wawancara terhadap guru kelas didapatkan bahwa siswa kurang berani dalam
mengemukakan pendapat dalam kelompok, masih malu dan ragu dalam
mengemukakan

pendapatnya,

karena

kegiatan

berdiskusi

cenderung

didominasi oleh siswa yang pintar saja. Akibatnya siswa yang kurang pintar
merasa rendah diri. Hasil yang didapat dari wawancara terhadap siswa
menjelaskan bahwa masih ragu-ragu untuk mengemukakan pendapatnya
karena takut salah dan juga takut apabila pendapatnya tidak diterima dalam
kelompok.
Keberanian siswa dalam mengemukakan hasil diskusi di muka kelas pada
siklus I ini masih sangat kurang. Siswa belum mau secara sukarela
membacakan hasil diskusi kelompok ke depan kelas dan masih harus
ditunjuk, dan juga pada saat membacakan hasil diskusi di depan kelas siswa
membaca dengan suara yang kurang begitu jelas dan sangat lirih, hal ini
disebabkan karena siswa merasa malu untuk tampil di muka kelas.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas siswa masih kurang
memiliki keberanian yang cukup untuk maju ke depan kelas dan juga masih
harus ditunjuk untuk maju ke depan kelas, hal ini juga sependapat dengan
hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa siswa yang didapat hasil
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kurang beraninya siswa dalam mengemukakan pendapat ke depan kelas. Hal
ini disebabkan karena siswa takut apabila dalam membacakan hasil diskusi
dan melakukan kesalahan akan diejek oleh teman yang lainnya.
Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru sangat
kurang. Siswa masih bertanya dengan suara yang sangat lirih dan terbatabata, dan pada saat ingin mulai bertanya siswa cenderung bertanya tanpa
menunjuk jari terlebih dahulu sehingga membuat gaduh suasana di kelas.
Menurut pendapat dari guru kelas hanya beberapa siswa yang mau untuk
bertanya kepada guru apabila ada suatu hal yang belum dimengerti dan
apabila guru melihat ada siswa yang terlihat masih kebingungan dan meminta
siswa tersebut untuk bertanya, namun siswa tersebut mau bertanya dengan
suara yang kurang lancar dan tidak begitu jelas. Hasil dari angket yang
diberikan kepada siswa berpendapat bahwa kecenderungannya untuk kurang
berani dalam mengajukan pertanyaan kepada guru karena takut apabila
banyak bertanya akan dikira tidak memperhatikan penjelasan dari guru.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dengan menggunakan lembar
pengamatan yang telah disediakan pada siklus I tentang keberanian siswa
dalam menanggapi pendapat teman dalam kelompok dirasa masih sangat
kurang, di sini siswa kurang berani untuk menyanggah ataupun menanggapi
pendapat teman yang tidak sesuai dengan pemikirannya, serta memberikan
masukan yang tepat dengan tegas dan lancar. Menurut wawancara terhadap
guru kelas masih banyak siswa dalam kelompok yang terlihat pasif dan
kurang berani dalam menanggapi pendapat yang disampaikan oleh teman satu
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kelompoknya dan cenderung mengikuti apa yang telah ada saja. Berdasarkan
hasil angket yang diberikan kepada siswa menunjukkan kecenderungan siswa
untuk kurang berani dalam menyanggah dan menanggapi pendapat dari teman
adalah karena takut dianggap sok tau dan juga kurang berani untuk
memberikan masukan karena takut kalau masukan yang diberikan itu kurang
tepat. Kekurangan yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran pada siklus
pertama ini diupayakan dapat diperbaiki, sehingga penelitian dilanjutkan pada
siklus yang kedua untuk meningkatkan partisipasi dan keberanian siswa.
Pada aspek keberanian dalam hal keberanian siswa menjawab pertanyaan
guru pada siklus II ini meningkat dibandingkan dengan siklus I, hal ini
ditunjukkan dengan skor rata-rata 56,66. Beberapa siswa sudah mulai berani
menjawab pertanyaan guru dengan suara yang nyaring dan jelas. Berdasar
wawancara terhadap guru menunjukkan beberapa siswa sudah mulai berani
untuk menjawab pertanyaan guru dengan lancar dan jelas karena siswa sudah
mulai terbiasa dengan guru yang mengajar. Berdasarkan angket yang
diberikan kepada siswa didapatkan hasil bahwa adanya peningkatan dalam
hal keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan guru karena
siswa mulai merasa percaya diri dalam menjawab pertanyaan dari guru.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan
lembar pengamatan yang telah disediakan dalam hal keberanian siswa dalam
mengemukakan pendapat dalam kelompok pada siklus II ini meningkat. Hal
ini ditunjukkan dengan tidak sedikit siswa dalam kelompok berani untuk
mengemukakan pendapat tanpa ragu-ragu dan juga dengan menggunakan
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suara yang jelas dan lancar. Menurut pendapat dari guru kelas hal ini terjadi
karena siswa sudah sedikit mulai terbiasa untuk berdiskusi dan belajar dalam
kelompok, sedangkan menurut hasil angket yang diberikan kepada siswa
peningkatan keberanian ini dikarenakan siswa merasa senang dengan
kegiatan diskusi dalam kelompok.
Pada aspek keberanian dalam mengemukakan hasil diskusi di depan kelas
pada siklus II ini terjadi peningkatan, di sini beberapa siswa dalam kelompok
sudah mulai menunjukkan keberanian membacakan hasil diskusi tanpa harus
ditunjuk oleh guru. Dalam membacakan hasil diskusi siswa membaca dengan
lancar dan jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas siswa
menunjukkan peningkatan keberanian dalam mengungkapkan hasil diskusi
kelompoknya, bahkan siswa membaca dengan suara yang jelas dan lancar.
Menurut pendapat dari siswa terjadinya peningkatan ini dikarenakan beberapa
siswa sudah mulai percaya diri dan mulai mau untuk tampil di muka kelas.
Pada siklus II ini tidak sedikit siswa yang berani untuk bertanya hal-hal
yang kurang dimengerti kepada guru, dalam bertanya siswa juga
nenggunakan suara yang jelas dan lancar. Guru kelas juga berpendapat
adanya peningkatan dalam hal keberanian siswa dalam bertanya kepada guru,
hal ini disebabkan karena siswa sudah mulai mengenal dan terbiasa dengan
guru yang mengajar. Berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa
didapatkan data yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan guru kelas yaitu
bahwa siswa mulai mengenal dan terbiasa dengan guru yang mengajar
sehingga rasa takut dan canggung sedikit berkurang.
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam hal
menanggapi pendapat dari teman satu kelompok pada siklus II ini dirasa
meningkat. Beberapa siswa dalam kelompok sudah mulai berani untuk
menanggapi pendapat teman yang lainnya dan berusaha memberikan
masukan yang tepat. Menurut pendapat dari guru kelas terlihat sudah banyak
siswa dalam kelompok yang berani untuk menanggapi pendapat temannya
dan memberikan masukan apabila ada pendapat yang dirasa kurang, sehingga
terjadi interaksi yang baik antar anggota dalam kelompok. Berdasarkan
pendapat dari siswa, siswa mulai berani menanggapi pertanyaan dari siswa
yang lainnya karena siswa sudah mulai terbiasa dengan kegiatan belajar
dengan berkelompok dan berinteraksi dengan teman yang lainnya. Karena
dalam penelitian siklus kedua ini, hasil pengamatan terhadap siswa belum
mencapai yang diingikan karena pada siklus ini hanya sebagian siswa saja
yang mmenuhi aspek partisipasi dan keberanian, maka penelitian dilanjutkan
pada siklus yang ketiga.
Pada aspek keberanian menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
didapatkan hasil sebagian besar siswa sudah mulai berani untuk menjawab
pertanyaan dari guru, bahkan siswa cenderung berebut untuk menjawab
pertanyaan dari guru. Dalam menjawab pertanyaan dari guru siswa sudah
berani mengungkapkannya dengan lancar dan suara yang jelas. Pencapaian
skor pada siklus III ini meningkat dibandingkan dengan siklus sebelumnya,
hasil yang diperoleh dari pengamatan peneliti, wawancara guru, dan
wawancara siswa menunjukkan angka yang sama yaitu 90. Berdasarkan hasil
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dari wawancara terhadap guru kelas juga didapat data pada siklus III ini
sebagian besar siswa sudah mulai berani untuk menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh guru, hal ini dikarenakan siswa terdorong untuk menjawab
pertanyaan guru dan cenderung bersaing dengan teman yang lainnya.
Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada siswa didapatkan hasil
adanya peningkatan ini disebabkan karena siswa sudah mulai merasa nyaman
dengan guru yang mengajar, sehingga dalam menjawab pertanyaan guru
siswa lebih percaya diri dan tidak takut salah.
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam hal keberanian siswa
dalam mengemukakan pendapatnya menunjukkan peningkatan, setiap siswa
sudah mulai berani untuk mengungkapkan pendapatnya dengan jelas dan juga
tanpa ragu lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas juga didapat
hasil yang sama dengan pengamatan peneliti yaitu pada siklus III ini terjadi
peningkatan, siswa juga berpendapat yang sama hal ini menurut pendapat
siswa hal ini disebabkan karena siswa sudah mulai terbiasa untuk mengikuti
pendekatan mengajar yang dilakukan oleh peneliti.
Keberanian siswa dalam mengemukakan hasil diskusi di muka kelas
menunjukkan peningkatan. Siswa bahkan secara sukarela tanpa ditunjuk mau
untuk mewakili kelompoknya maju ke depan kelas dan mau untuk
membacakan hasil diskusinya dengan suara yang jelas. Berdasarkan
wawancara dengan guru kelas didapatkan hasil yang sama dengan
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, siswa bahkan sudah tidak malumalu lagi untuk diminta membacakan hasil diskusi kelompoknya. Menurut
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pendapat siswa peningkatan ini terjadi karena siswa sudah mulai merasa
tumbuh percaya dirinya dan juga mulai terbiasa dengan membacakan hasil
diskusinya ke depan kelas.
Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru pada siklus III ini
menunjukkan adanya peningkatan sebagian besar siswa sudah mulai berani
untuk mengajukan pertanyaan kepada guru dengan sura yang jelas dan lancar,
hal ini juga sama dengan pendapat yang disampaikan guru dari hasil
wawancara. Dalam angket yang diberikan kepada siswa juga menunjukkan
hal yang sama, hal ini disebabkan karena siswa sudah mulai merasa senang
dan terbiasa dengan pendekatan, metode yang dilaksanakan oleh peneliti, dan
juga dengan guru yang mengajar.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pengamat dalam hal
menanggapi pendapat teman dalam kelompok sebagian besar siswa sudah
menunjukkan peningkatan. Siswa berani untuk menyanggah, memberi
masukan yang tepat, dan juga berani untuk menjawab pertanyaan dari teman
yang lain tanpa takut salah lagi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
terhadap guru kelas menunjukkan hal yang sama siswa sudah mulai berani
untuk menanggapi pernyataan teman yang lain dalam kelompok sehingga
terjadi kegiatan diskusi yang baik, namun hal ini berbeda sedikit dengan
pendapat siswa. di sini siswa mengaku ada beberapa teman yang hanya mau
menanggapi saja dan tidak mau untuk memberikan pernyataan atas
sanggahannya itu, hal itu dikarenakan karena siswa tersebut masih merasa
kurang percaya diri takut jawaban yang diberikan salah.
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Dari hasil pengamatan, wawancara dengan guru, dan juga angket yang
diberikan siswa dalam penelitian ini menunjukan adanya peningkatan. Pada
siklus I yang semula hanya sedikit siswa yang mau untuk berpartisipasi dan
juga memiliki keberanian dalam kegiatan pembelajaran di kelas meningkat
menjadi lebih baik lahi pada siklus II, demikian halnya pada siklus III sudah
nampak

sebagian

besar

siswa

lebih

meningkatkan

partisipasi

dan

keberaniannya dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti
dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme media gambar.
4.3.3 Prestasi belajar siswa
Penelitian tindakan kelas ini juga difokuskan pada peningkatan nilai ratarata ulangan siswa. Berdasarkan analisa pada tabel 19 dapat dilihat adanya
kenaikan nilai rata-rata ulangan sampai pada akhir siklus yang ketiga. Data
awal yang diperoleh sebelum adanya tindakan nilai rata-rata hasil ulangan
siswa adalah 65,27 dan presentase siswa yang mencapai KKM adalah 38,7 %
yang diambil dari nilai ulangan harian siswa pada tahun sebelumnya pada
kompetensi dasar yang sama dan pada akhir siklus ketiga nilai rata-rata hasil
ulangan siswa adalah 80 dan presentase siswa yang mencapai KKM adalah
75% . Dengan adanya peningkatan rata-rata nilai ulangan siswa yang
melebihi indikator keberhasilan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan
bahwa peningkatan prestasi belajar siswa pada KD Perjuangan Melawan
Penjajahan Belanda-Jepang sudah tercapai. Oleh karena itu penelitian
dihentikan sampai siklus yang ketiga dan tidak dilanjutkan.
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Pada siklus I penelitian ini telah dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan konstruktivisme media gambar dengan pembagian setiap
kelompok terdiri dari 9 siswa. Pada pelaksanaan siklus pertama ini, delapan
siswa mendapat nilai 80, tujuh siswa mendapat nilai 70, sembilan siswa
mendapat nilai 60, tiga siswa mendapat nilai 50, delapan siswa mendapat
nilai 40, dan satu siswa mendapat nilai 30 Jadi siswa yang memperoleh nilai
ulangan di atas nilai KKM pada akhir siklus pertama sebanyak 15 siswa atau
mencapai 41,66 % dari 36 siswa. Siswa yang masih memperoleh nilai di
bawah KKM sebanyak 21 atau 58,33 %. Hal ini disebabkan karena siswa
masih kurang bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran cenderung bermain
sendiri dan pada saat kegiatan berdiskusi hanya beberapa siswa saja yang
antusias dan ikut ambil bagian dalam pengerjaan tugas yang diberikan guru,
hal ini disebabkan karena banyakna anggota dalam tiap kelompok yaitu
sebanyak sembilan siswa. Hasil nilai rata-rata pada akhir siklus pertama
mencapai nilai rata-rata 60,28. Kekurangan yang ditemui dalam kegiatan
pembelajaran pada siklus pertama ini diupayakan dapat diperbaiki agar
pembelajaran selanjutnya dapat lebih maksimal dan dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa.
Pada siklus II telah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan konstruktivisme media gambar dengan pembagian kelompok
yang terdiri dari 6 siswa. Pada siklus kedua ini siswa sedikit lebih aktif dalam
mengikuti pembelajaran dibandingkan dengan siklus pertama, dengan
anggota kelompok yang berskala lebih sedikit kegiatan berdiskusi dalam
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kelompok menjadi sedikit kondusif. Perolehan nilai pada siklus kedua ini
meningkat dibandingkan dengan siklus pertama yaitu dua siswa mendapat
nilai 90, dua belas siswa mendapat nilai 80, delapan siswa mendapat nilai 70,
enam siswa mendapat nilai 60, enam siswa mendapat nilai 50, dan dua siswa
mendapat nilai 40. Jadi siswa yang mendapatkan nilai ulangan di atas nilai
KKM pada akhir siklus II sebanyak 22 siswa atau mencapai 61,61 % dari 36
siswa. sebanyak 14 siswa masih mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu
mencapai 38,89 %. Karena dalam penelitian siklus kedua ini, persentase
siswa belum mencapai indikator keberhasilan akhir siklus yang ditetapkan
oleh peneliti maka penelitian dilanjutkan pada siklus yang ketiga.
Pada siklus III telah dilaksanakan dengan pendekatan konstruktivisme
media gambar dengan pembagian kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4
siswa. Siswa lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran dan juga di dalam
kegiatan berdiskusi, karena di dalam siklus tiga ini anggota kelompok
berskala lebih kecil jadi semua anggota kelompok secara aktif berdiskusi
untuk memecahkan soal yang diberikan guru. Media gambar yang ada juga
membantu siswa untuk dapat memberikan gambaran yang lebih konkret
tentang segala sesuatu seperti dalam materi ini yaitu tentang gambar tokoh
pahlawan. Pada siklus ini lima siswa mendapat nilai 100, sebelas siswa
mendapat nilai 90, Sembilan siswa mendapat nilai 80, dua siswa mendapat
nilai 70, delapan siswa mendapat nilai 60, dan satu siswa mendapat nilai 50.
Jadi siswa yang mendapat nilai rata-rata di atas nilai KKM pada akhir siklus
ketiga sebanyak 27 siswa atau mencapai 75% dari 36 siswa, sedangkan
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sebanyak 9 siswa masih memperoleh nilai di bawah KKM atau 25%. Karena
penelitian siklus ketiga ini, persentase nilai siswa telah mencapai indikator
keberhasilan akhir siklus ketiga maka siklus tidak dilanjutkan dan berhenti
pada siklus ketiga. Adapun nilai ulangan dari beberapa siswa yang meningkat
dimungkinkan karena pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan pendekatan
konstruktivisme

media

gambar

belum

pernah

dilakukan,

sehingga

menimbulkan ketertarikan dan rasa ingin tahu siswa untuk ikut aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Sedangkan adanya beberapa siswa yang nilainya
masih belum mencapai nilai KKM dimungkinkan karena faktor kelelahan
fisik siswa mengingat pembelajaran dilakukan setelah upacara bendera, jadi
siswa kelelahan setelah berdiri lama dan panas terkena sinar matahari.
Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat terjadi peningkatan prestasi
belajar siswa yang ditandai dengan naiknya nilai rata-rata dari siklus pertama
mencapai 60,28. Dari siklus pertama ke siklus kedua mencapai 67,78 dan dari
siklus kedua ke siklus ketiga mencapai 80 serta naiknya persentase siswa
yang mencapai KKM dari kondisi awal 38,89 % ke siklus pertama mencapai
41,66 % dari siklus pertama ke siklus kedua mencapai 61,11 % dan dari
siklus kedua ke siklus ketiga mencapai 75 %. Dengan demikian, hasil
penelitian di atas membuktikan hipotesis bahwa penggunaan pendekatan
konstruktivisme media gambar dapat meningkatkan prestasi belajar dalam
mata pelajaran IPS dalam materi mendeskripsikan perjuangan para tokoh
pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Selain itu penggunaan
pendekatan konstruktivisme media gambar dalam pembelajaran memberikan
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suasana belajar yang baru dari yang sebelumnya yaitu hanya menggunakan
metode ceramah saja dan dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam
pembelajaran mata pelajaran IPS, sehingga dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa.
4.4 Keterbatasan Penelitian
Beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah :
1. Uji Validitas
Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrument yang berupa 10 soal
pilihan ganda. Dalam penyusunan 10 soal tersebut peneliti harus
melakukan uji validitas untuk menentukkan kevalidan soal. Dalam
menentukkan kevalidan soal tersebut peneliti merasa kesulitan karena
harus beberapa kali melakukan uji validitas dengan beberapa cara yang
berbeda.
2. Wawancara terhadap responden
Dalam melakukan proses wawancara sering terkendala dengan waktu
responden, peneliti merasa sulit untuk mencocokkan jadwal wawancara
terhadap guru kelas dan siswa.
3. Keterbatasan ruang kelas
Pembelajaran dalam penelitian ini dilakukan di dalam kelas. Jumlah
siswa yang relatif banyak dengan ruang kelas yang sempit membuat
peneliti

kesulitan

dalam mengkoordinasi

siswa

dalam

kegiatan

berdiskusi.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan
pendekatan konstruktivisme media gambar di kelas VB SDK Wirobrajan
Semester 2 pelajaran IPS dengan materi mendeskripsikan perjuangan para
tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang tahun pelajaran
2010/2011 dapat meningkatkan partisipasi, keberanian, dan prestasi
belajar, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut ini :
1. Pendekatan konstruktivisme media gambar dapat meningkatkan
partisipasi

siswa.

Rata-rata

partisipasi

siswa

menunjukkan 36,11 meningkat pada siklus II

pada

siklus

I

menjadi 61,11 dan

meningkat pada siklus III menjadi 88,88.
2. Pendekatan konstruktivisme media gambar dapat meningkatkan
keberanian siswa. Pada siklus I hasil

aspek keberanian siswa

menunjukkan rata-rata kelas 33,33 meningkat pada siklus II sebesar
56,66 dan pada akhir siklus III meningkat sebanyak 90.
3. Pendekatan konstruktivisme media gambar dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa. Pada kondisi awal nilai rata-rata kelas sebanyak
65,27. Nilai rata-rata tersebut masih berada di bawah KKM yaitu 68.
Pada siklus I nilai rata-rata kelas menjadi 60,28 meningkat pada siklus
II

menjadi 67,77 Pada siklus III perolehan nilai rata-rata kelas

meningkat menjadi 80. Presentase siswa yang mencapai KKM pada
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kondisi awal sebesar 38,89%. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I
persentase siswa yang mencapai KKM menjadi 41,66% meningkat
pada siklus II menjadi 61,11% pada siklus III perolehan persentase
siswa yang mencapai KKM menjadi 75% .
5.2 Saran
Dari hasil kegiatan penelitian tindakan kelas ini, maka peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1. Dalam

pembelajaran

pendekatan

IPS

konstruktivisme

sebaiknya
media

guru

gambar

menggunakan
karena

dengan

menggunakan pendekatan ini siswa didorong untuk aktif dan
mengembangkan kemampuan berpikir siswa mengenai materi
tertentu.
2. Sebelum melakukan penelitian hendaknya seorang peneliti perlu
mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan dengan
matang, terutama mengenai media yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran.
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Siswa menuliskan tujuan Belanda datang ke Indonesia

Siswa berdiskusi dalam kelompok
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

Siswa menempel penjelasan pada gambar pahlawan
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Siswa mengerjakan soal evaluasi

Siswa bermain permainan Ular tangga
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Siswa menyusun gambar pahlawan dalam kelompok

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok
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Siswa mengerjakan latihan soal

Siswa mengerjakan latihan soal
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Siswa mengerjakan soal evaluasi
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