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MOTTO

“Nothing is impossible with our God”
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu
akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang
mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu
dibukakan”
(Matius 7: 7 – 8)
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ABSTRAK

Hubungan Persepsi Dan Sikap Siswa Kelas II Pada Mata Pelajaran PKn di
SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta
Oleh:
Yustina Mira Andika
Universitas Sanata Dharma
2017
Latar belakang pada penelitian ini adalah adanya persepsi siswa yang
cukup sebesar 50% dan sikap siswa yang rendah sebesar 46% pada mata pelajaran
PKn. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan hubungan antara persepsi
siswa dengan sikap siswa kelas II terhadap mata pelajaran PKn di SD Negeri
Tegalrejo 2 Yogyakarta.
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian jenis Kuantitatif.
Bentuk penelitian ini menggunakan metode survei. Subjek penelitian ini
berjumlah 28 siswa kelas IIB di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta tahun
pelajaran 2016/2017. Variabel penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu variabel
bebas, variabel terikat dan variabel moderator. Variabel bebas dalam penelitian ini
yaitu persepsi, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap siswa
pada mata pelajaran PKn dan varibael moderator adalah model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara
persepsi dan sikap siswa. Hal tersebut ditunjukkan dari analisis statistik
correlation pearson product moment pada uji hipotesis korelasi antara persepsi
dan sikap dengan sig. (2-tailed) yaitu 0,000 dan nilai Pearson Correlation sebesar
0.742. Termasuk dalam kategori hubungan korelasi yang kuat (karena 0,742
berada pada rentang 0,60 – 0,799).

Kata kunci: persepsi siswa, sikap siswa
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ABSTRACT
The Correlation between Second Graders’ Perception and Attitude towards the
Civic Education at SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta.
Yustina Mira Andika
Sanata Dharma University
2017
The background of this research were the students „perception which was
moderate or as much as 50%, and students „attitude towards Civics Education
which was low or as much as 46%. The aim of this research was to describe the
correlation between the students‟ perception and attitude towards Civic
Education at SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta.
The research conducted is a quantitative research. The research design
used in this study was Factorial Design, which is the modification of trueexperimental design. The subjects of this research were 28 second graders in
class IIB of SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta in 2016/2017 academic year. The
variables in this study consisted of dependent, independent, and moderator
variables. The independent variable was perception, the dependent variable was
the students‟ attitude towards Civic Education, and the moderator variable was
the learning model, Problem Based Learning (PBL) .
The result showed that there is a positive correlation between students
prerceptions and attitudes. The correlation is shown from the Pearson‟s productmoment correlation statistical analysis in the correlation hypothesis test of
perception and attitude, where the value of sig. (2-tailed) is 0,000 and the value of
Pearson Correlation is 0,742. The result is included into sturdy correlation
category (as 0,742 is in the range of 0,60 and 0,799).
Keywords: students‟perception, students‟attitude
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BAB I
PENDAHULUAN
Dalam bab ini penelitian membahas latar belakang, batasan maslah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah
Menurut Langeveld (dalam Hasbullah, 2006) pendidikan ialah setiap
usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju
kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap
melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa
(atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup
sehari-hari) dan ditunjukkan kepada orang yang belum dewasa. Salah satu contoh
yang lain adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara (dalam Hasbullah, 2006)
pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun
maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada
anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat
dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan
demikian peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses
terhadap anak didik secara terus menerus sampai anak didik mencapai pribadi
yang dewasa. Proses tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jika
anak didik telah mencapai pribadi yang dewasa maka ia sepenuhnya mampu
bertindak bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakatnya.
Pendidikan Kewarganegaraan menurut (Wiharyanto, 2007: 5) memiliki peran
penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Kewarganegaraan dapat
digunakan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta
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membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan
bangsa. Secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut (Wiharyanto,
2007) adalah membawa peserta didik untuk menjadi ilmuwan dan profesional
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban,
dan menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi
aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai
Pancasila. Sedangkan tujuan khusus Pendidikan Kewarganegaraan menurut
(Wiharyanto, 2007) yaitu (1) mengantarkan peserta didik memiliki wawasan
kesadaran bernegara untuk Bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan
perilaku untuk cinta tanah air Indonesia. (2) Menumbuhkembangkan wawasan
kebangsaan, kesadaran, bernilai dan bernegara pada diri peserta didik, sehingga
terbentuk data tangkal sebagai ketahanan nasional, (3) peserta didik dapat
menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menciptakan ketahan nasional, (4)
Peserta didik mampu menuangkan pemikiran berdasarkan nilai-nilai Pancasila
dalam menganalisis permasalahan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Peneliti menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat
menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan
perilaku cinta tanah air sejak dini.
Dalam kehidupan sehari-hari persepsi yang baik sangat penting karena
dengan kita memiliki persepsi baik terhadap suatu objek maka terbentuklah sikap
yang baik pula. Maka dari itu menurut Walgito (1990: 54) persepsi adalah suatu
kesan terhadap suatu objek yang diperoleh melalui proses penginderaan,
pengorganisasian, dan interpretasi terhadap objek tersebut yang diterima individu,
sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam
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diri individu. Pendapat lain di dikemukakan oleh Learner dalam Mulyono
abdurahman (2003: 151) yang mendefinisikan persepsi adalah batasan yang
digunakan pada proses memahami dan menginterpretasikan informasi sensoris
atau kemampuan intelek merencanakan makna dari data yang diterima dari
berbagai indra.
LaPierre (1934 dalam Allen, Guy, & Edgley dalam buku Azwar)
mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan
antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara
sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan.
Pendapat lain mengenai sikap dikemukakan oleh Secord & Backman (1964 dalam
buku Azwar) medefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan
(afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang
terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pemaparan di atas,
maka peneliti menyimpulkan bahwa sikap merupakan bentuk evaluasi dari dan
kecenderungan untuk bereaksi secara positf atau negatif yang merupakan bentuk
permanen dari setiap individu.
Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri Tegalrejo 2 kelas
IIB. Peneliti menemukan masalah bahwa persepsi siswa yang cukup sebesar 50%
dilihat dari kuesioner. Permasalahan selanjutnya yaitu sikap siswa yang rendah
yaitu sebesar 46%.
Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah menggunakan
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) karena model tersebut
mencirikan anak untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru.
Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang
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memberikan kebebasan kepada siswa dalam proses pembelajaran, yaitu kebebasan
untuk mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya. Seperti yang dikatakan
Panen dalam Rusmono (2012: 74), dalam model Problem Based Learning (PBL)
siswa diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskannya
untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan
data tersebut untuk pemecahan masalah. Peneliti berharap model pembelajaran ini
dapat digunakan untuk pelajaran PKn.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian kepada siswa
dengan judul HUBUNGAN PERSEPSI DAN SIKAP SISWA KELAS II
PADA MATA PELAJARAN PKn di SD NEGERI TEGALREJO 2
YOGYAKARTA.
1.2 Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada masalah persepsi siswa nilai gotong royong di
kelas II SD Negeri Tegalrejo II semester 1 dengan Problem Based Learning
(PBL) dalam pelajaran PKn menggunakan standar kompetensi 1. Membiasakan
hidup bergotong-royong. Kompetensi Dasar 1.1 mengenal pentingnya hidup
rukun, saling berbagi, dan tolong menolong.
1.3 Rumusan Masalah
1.3.1 Apakah ada hubungan antara persepsi siswa dengan sikap siswa
terhadap mata pelajaran PKn?
1.4 Tujuan Penelitian
1.4.1

Untuk mendeskripsikan hubungan antara persepsi siswa dengan
sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn.
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1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Bagi sekolah
Hasil penelitian ini dapat memberikan contoh yang baik dalam
proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas peserta
didik dan sekolah.
1.5.2 Bagi guru
Dapat menambah alternatif model pembelajaran yang dapat
dijadikan sebagai inspirasi dalam mengajarkan mata pelajaran PKn
dengan menggunakan pembelajaran Problem Based Learning (PBL).
1.5.3 Bagi siswa
Dapat memperoleh pengalaman dalam mempelajari KD gotong
royong dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran Problem
Based Learning (PBL).
1.5.4 Bagi peneliti
Peneliti

mempunyai

pengalaman

dalam

melakukan

proses

pembelajaran di dalam kelas menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL).
1.6 Definisi Operasional
1.6.1 Persepsi merupakan perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman
individu yang tidak sama. Persepsi juga merupakan proses
pengorganisasikan, penginterpresian terhadap stimulus yang diterima
oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang
berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri
individu.
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1.6.2 Sikap mempunyai komponen-komponen kognitif, afektif dan
konaktif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan
berperilaku terhadap suatu objek merupakan suatu bentuk perasaan
setiap manusia.
1.6.3 Pembelajaran

Problem

Based

Learning

(PBL)

merupakan

pembelajaran yang berbasis masalah dalam kehidupan nyata.
Sehingga siswa dapat belajar berfikir kritis, aktif dalam mencari
sumber

pengetahuan,

dan

siswa

juga

dapat

memecahkan

permasalahan dalam pembelajaran.
1.6.4 Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu upaya untuk membangun
nation and characte. Pendidikan Kewarganegaraan juga mengusung
misi untuk membantu peserta didik dalam membentuk sikap yang
berkarakter dan terampil. Dalam hal ini tujuan pendidikan agar anak
mampu menyelesaikan masalah-masalah untuk dapat mewujudkan
nilai-nilai gotong royong.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan berbagai pengertian yang dikaji oleh penelitian dalam
landasan teori ini. Menyajikan penelitian relevan, dan menjelaskan kerangka
berpikir dalam penelitian ini selanjutnya dijelaskan tindakan yang dicapai oleh
peneliti.
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Persepsi
2.1.1.1 Pengertian Persepsi
Persepsi

merupakan

suatu

proses

yang

didahului

oleh

proses

penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui
alat indera atau juga disebut proses sensioris. Namun proses itu tidak berhenti
begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya
merupakan persepsi. Karena itu proses persepsi tidak lepas dari proses
penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses
persepsi. Branca, Woodwort dan Marquis (Walgito, 2010: 100) Stimulus yang
diindera itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterprestasikan,
sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera itu, dan proses
ini disebut persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat
dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman
individu tidak sama, maka dalam mempersespi sesuatu stimulus, hasil persepsi
mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi itu
bersifat individual (Davidoff, 1981; rogers, 1965)
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Menurut Moskowitz dan Orgel (Walgito, 2010: 100) persepsi merupakan
yang intergrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan
demikian

dapat

dikemukakan

bahwa

persepsi

itu

merupakan

proses

pengorganisasikan, penginterpresian terhadap stimulus yang diterima oleh
organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan
aktivitas yang intergrated dalam diri individu.
Dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang
keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga tentang keadaan diri
individu yang bersangkutan (Davidoff dalam Walgito, 2010: 100). Dengan
demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi stimulus dapat datang dari luar diri
individu, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan
perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman individu yang tidak sama. Persepsi
juga merupakan proses pengorganisasikan, penginterpresian terhadap stimulus
yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang
berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu.
2.1.1.2 Indikator Persepsi
Menurut Hamka (2002: 101-106), indikator persepsi ada dua macam, yaitu
a. Menyerap, yaitu stimulus yang berada di luar individu diserap melalui
indera, masuk ke dalam otak, mendapat tempat. Di situ terjadi proses
analisis, diklasifikasi dan diorganisir dengan pengalaman–pengalaman
individu yang telah dimiliki sebelumnya. Karena itu penyerapan itu
bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun stimulus yang diserap
sama.
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b. Mengerti atau memahami, yaitu indikator adanya persepsi sebagai hasil
proses klasifikasi dan organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis.
Hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau
pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda -beda bagi setiap
individu.
Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa
peneliti menggunakan indikator persepsi untuk kuesioner penelitian menurut
Hamka (2002: 102-106) dimana indikator

persepsi ada dua macam yaitu

menyerap dan mengerti.
2.1.1.3 Faktor-Faktor yang berperan dalam persepsi
Seperti telah dipaparkan di depan bahwa dalam persepsi individu.
Mengorganisasikan dan menginterprestasikan stimulus yang diterimanya,
sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu
faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang
berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:
1. Objek yang dipersepsi
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau
reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi,
tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang
langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf
Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus.
Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
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3. Perhatian
Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan
adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu
persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.
2.1.1.4 Proses terjadinya persepsi
Proses terjadinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan
stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan
bahwa objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan
stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek
langsung mengenai kulit, sehingga terasa tekanan tersebut.
Porses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau
proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf
sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian
terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa
yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi
dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses
psikiologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses
persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa
yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat
indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi
sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu
dalam berbagai macam bentuk.
Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan
dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu
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tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja oleh keadaan sekitarnya. Namun tidak
semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana
yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada
perhatian individu yang bersangkutan. Dalam model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) diharapkan siswa memiliki persepsi yang positif terhadap
masalah-masalah serta cara penyelesaiannya berkenaan dengan perwujudan nilainilai gotong royong.
2.1.2 Sikap
1. Pengertian Sikap
Menurut Alport (dalam Azwar, 1988) sikap merupakan semacam kesiapan
untuk bereaksi terhadap sesuatu objek dengan cara-cara tertentu. Sebagai titik
tolak pembicaraan, penulis beranggapan bahwa ada baiknya mengikuti definisi
sikap sebagaimana dikemukakan oleh Berkowitz (dalam Azwar, 1988) sikap yaitu
suatu respon evaluatif, dikarenakan batasan seperti itu akan lebih mendekatkan
kita kepada operasionalisasi sikap dalam kaitannya dengan penyusunan alat.
Secord dan Backman (dalam Azwar, 2007) mengatakan bahwa sikap
adalah kerangka pemikiran yang merupakan suatu sikap dengan komponenkomponen kognitif, afektif dan konaktif yang saling berinteraksi dalam
memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek. LaPierre (dalam
Azwar, 2007) menuturkan sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah
terkondisikan. Dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu bentuk reaksi
perasaan dan pemahaman, yang diungkapkan melalui tindakan.
Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sikap
mempunyai komponen-komponen kognitif, afektif dan konaktif yang saling
11
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berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek
merupakan suatu bentuk perasaan setiap manusia.
2. Indikator Sikap
Kothandapani (Azwar, 2015: 24) sikap mengandung tiga indikator yang
membentuk sikap, yaitu: indikator kognitif, indikator afektif, indikator konatif.
a. Kognitif
Indikator kognitif berisi persepsi, kepercayaan dan streotipe yang
dimiliki individu mengenai sesuatu (Mann dalam Azwar, 1995).
Indikator kognitif berisi kepercayaan seseorang terhadap apa yang
berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap (Azwar, 1995).
b. Afektif
Indikator afektif (Azwar, 1995) merupakan perasaan individu
terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek inilah
yang biasanya berakar paling dalam sebagai indikator sikap dan
merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh
yang mungkin akan mengubah sikap seseorang.
c.

Konatif
Indikator konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana
perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang
berkaitan dengan objek sikap yang sedang dihadapinya (Azwar, 1995).

Alasan peneliti menggunakan pendapat Azwar yang membentuk struktur
sikap dengan tiga indikator yaitu: kognitif, afektif, dan konatif. Terkait dari
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indikator tersebut terdapat sikap yang positif (favorable) dan sikap yang negatif
(unfavorable).
3. Struktur Sikap
Mengikuti skema triadik, struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang
saling menunjang yaitu komponen kognitif (cognitive), komponen afektif
(affective), dan komponen konatif (conative).
Kompenen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh
individu pemilik sikap, komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut
aspek emosional, dan komponen konatif merupakan kecenderungan berperilaku
tertentu seperti dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Kothandapani (dalam
Middlebrook, 1974) merumuskan ketiga komponen tersebut sebagai komponen
kognitif (kepercayaan), komponen emosional (perasaan), dan komponen perilaku
(tindakan).
Mann (1969) menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi,
kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Seringkali
komponen kognitif ini dapat disamakan dengan pandangan (opini), terutama
apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontraversial. Komponen
afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut
masalah emosi. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling bertahan
terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sesorang. Komponen
perilaku berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi
terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Sikap dapat dibedakan atas bentuknya
dalam sikap positif dan sikap negatif yang dikemukakan oleh Hugtagalung (2007:
56-57), yaitu:
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a. Sikap Positif
Merupakan perwujudan nyata dari intensitas perasaan yang
memerhatikan

hal-hal

yang

positif.

Suasana

jiwa

yang

lebih

mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan yang menjemukan,
kegembiraan daripada kesedihan, harapan daripada keputusasaan. Sikap
positif juga mencerminkan seseorang yang memiliki kepercayaan diri
yang baik, dan karenanya ia patut dikenal dan diketahui. Usaha yang
dilakukan untuk menuju sikap positif adalah (1) tumbuhkan diri sendiri
suatu motif yang kuat, selalu mengingatkan diri bahwa sesuatu yang
positif akan diperoleh dari kebiasaan baru, (2) jangan biarkan
perkecualiaan sebelum kebiasaan baru mengakar di kehidupan pribadi,
(3) berlatih dan berlatih terus dalam setiap kesempatan, tanpa rasa jenuh
dan bosan.
b. Sikap Negatif
Sikap negatif harus dihindari, karena hal ini mengarahkan
seseorang pada kesulitan diri dan kegagalan. Sikap ini tercermin pada
muka muram, sedih, suara parau, penampilan diri yang tidak bersahabat.
Sesuatu

yang

menyenangkan,

tidak
dan

menunjukkan
tidak

memiliki

ketidakramahan,
kepercayaan

diri.

ketidak
Untuk

menghilangkan sikap negatif adalah (1) belajar mengenali sifat negatif
lain, bersikap jujur terhadap diri atau tanyalah pada seseorang yang
dipercaya dan dihormati mengenai sifat negatif diri, (2) akui bahwa
sikap negatif itu memang dilakukan.
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4. Ciri – ciri Sikap
Menurut Purwanto (1998) dalam (Wawan & Dewi M, 2010: 34)
mengemukakan ciri – ciri sikap sebagai berikut:
1) Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk sepanjang
perkembangan dalam hubungan dengan obyeknya.
2) Sikap dapat berubah-ubah
3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu
terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari
berubah atau senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat
dirumuskan dengan jelas.
4) Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan
kumpulan dari hal- hal tersebut.
5) Sikap mempunyai segi-segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan
sikap dan kecapakan-kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki orang.
2.1.3 Problem Based Learning (PBL)
Strategi pembelajaran dengan PBL, menawarkan kebebasan siswa dalam
proses pembelajaran. Panen (2001: 85 dalam buku Rusmono) mengatakan dalam
strategi pembelajaran dengan PBL, siswa diharapkan untuk terlibat dalam proses
penelitian

yang

mengharuskannya

untuk

mengidentifikasi

permasalahan,

mengumpulkan data, dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah.
Smith & Ragan (2002: 3 dalam buku Rusmono) seperti dikutip Visser,
mengatakan bahwa strategi pembelajaran dengan PBL merupakan usaha untuk
membentuk suatu proses pemahaman isi suatu mata pelajaran pada seluruh
kurikulum.
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Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang
berorientasi pada kerangka kerja teoritik kontruktivisme. Dalam model PBL,
fokus pembelajaran ada pada masalah yang dipilih sehingga siswa tidak hanya
memahami konsep-konsep yang relevan dengan masalah ilmiah untuk
memecahkan tersebut. Ciri-ciri strategi Problem Based Learning (PBL), menurut
Baron (2003: 1 dalam buku Rusmono) adalah (1) menggunakan permasalahan
dalam dunia nyata, (2) pembelajaran dipusatkan pada pada penyelesaian masalah,
(3) tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa, dan (4) guru berperan sebagai
fasilitator. Kemudian masalah yang digunakan menurutnya harus: relevan dengan
tujuan pembelajaran, muktahir, dan menarik. Keterlibatan siswa dalam strategi
pembelajaran dengan Problem Based Learning (PBL), menurut Baron, meliputi
kegiatan kelompok dan kegiatan perorangan. Dalam kelompok, siswa melakukan
kegiatan-kegiatan: (1) membaca kasus, (2) menentukan masalah mana yang paling
relevan dengan tujuan pembelajaran, (3) membuat rumusan masalah, (4) membuat
hipotesis, (5) mengidentifikasi sumber informasi, diskusi, pembagian tugas, (6)
melaporkan, mendiskusikan penyelesaian masalah yang mungkin, melaporkan
kemajuan yang dicapai setiap anggota kelompok, dan presentasi di kelas. Salah
satu kegiatan guru dalam strategi pembelajaran dengan Problem Based Learning
(PBL) adalah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), RPP dalam
strategi pembelajaran dengan Problem Based Learning (PBL) disarankan
Mohamad Nur berisi: (1) tujuan, (2) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar,
(3) prosedur yang terdiri atas: (a) mengorganisasikan siswa pada situasi masalah,
(b) mengorganisasikan siswa untuk penyelidikan, (c) membantu penyelidikan
individual dan kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan karya dan
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pameran, (d) analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah dan (e) asesmen
pembelajaran siswa.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Problem
Based Learning (PBL) merupakan pembelajaran yang berbasis masalah dalam
kehidupan nyata. Sehingga siswa dapat belajar berfikir kritis, aktif dalam mencari
sumber pengetahuan, dan siswa juga dapat memecahkan permasalahan dalam
pembelajaran.
Tabel 2.1 Tahapan Pembelajaran dengan Strategi PBL
Tahap Pembelajaran

Perilaku Guru

Tahap 1:
Mengorganisasikan siswa
kepada masalah

Guru menginformasikan tujuan-tujuan
pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan
logistik penting, dan memotivasi siswa
agar terlibat dalam kegiatan pemecahan
masalah yang mereka pilih sendiri

Tahap 2:
Mengorganisasikan siswa
untuk belajar

Guru membantu siswa menentukan dan
mengatur tugas-tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah itu

Tahap 3:
Membantu penyelidikan
mandiri dan kelompok

Guru mendorong siswa mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan
siswa, mencari penjelasan, dan solusi

Tahap 4:
Mengembangkan dan
mempresentasikan hasil karya
serta pameran

Guru membantu siswa dalam
merencanakan dan menyiapkan hasil karya
yang sesuai seperti laporan, rekaman
video, dan model, serta membantu mereka
berbagi karya mereka

Tahap 5:
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Guru membantu siswa melakukan refleksi
atas penyelidikan dan proses-proses yang
mereka gunakan
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2.1.4 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan menurut (Darmadi: 2010) adalah upaya
untuk membangun nation and characte. Hal ini dapat dilaksanakan apabila secara
dini kesadaran bela negara ditanamkan kepada setiap warga negara, untuk
kemudian menjadi sikap mental dan nilai kewarganegaraan.
Berdasarkan Depdiknas (2007) PKn merupakan mata pelajaran dengan visi
utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Ia
merupakan pendidikan demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan
masalah pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai
pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu secara singkat PKn dinilai
sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral.
Alasannya antara lain sebagai berikut:
a. Materi Pkn adalah konsep-konsep nilai Pancasila UUD 45 berserta
dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia.
b. Sasaran belajar akhir Pkn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam
perilaku nyata kehidupan sehari-hari.
c. Proses pembelajarannya menurut terlihatnya emosional, intelektual, dan
sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya
dipahami (bersifat kognitif) tetapi dihayati (bersifat afektif) dan
dilaksanakan (bersifat perilaku).
Berdasarkan uraian di atas PKn adalah suatu upaya untuk membangun nation
and characte. PKn juga sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Sehingga
pendidikan PKn mengusung misi untuk membantu peserta didik dalam
membentuk sikap yang berkarakter dan terampil.
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2.1.5 Materi Kelas II Membiasakan Hidup Bergotong-Royong
a. Hidup Rukun
Hidup rukun menurut (Andri dalam buku fokus kelas II)
adalah keadaan masyarakat yang hidup bersama secara selaras, serasi,
seimbang sehingga terjalin sikap hidup tolong-menolong antara
sesama manusia. Hidup rukun bertujuan untuk menciptakan
ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat
Jadi peneliti menyimpulkan bahwa hidup rukun adalah sikap
seseorang yang mau berbagai dengan orang lain tanpa membedabedakan status sosial juga membina kedamaian demi terwujud
semangat persatuan dan kesatuan.
b. Saling Berbagi
Manusia tidak hidup sendirian, kita hidup bersama orang lain
karena itu kita harus saling berbagi juga saling bekerjasama perbedaan
jenis kelamin suku dan agama tidak menjadi penghalang untuk
berbagi pekerjaan atau tugas dengan berbagi bersama keluarga dan
tetangga hidup akan terasa lebih ringan hal tersebut dikemukakan
menurut (Prioko Sunu & Halili: 2009).
c. Tolong Menolong
Menolong artinya membantu orang yang mengalami kesulitan.
Tolong menolong artinya saling membantu, orang yang suka
menolong biasanya punya banyak teman. Tolong menolong dapat
dilakukan di rumah juga di sekolah serta di masyarakat.
Manfaat tolong-menolong menurut (Ahmad dkk, 2006) antara lain:
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a) Menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama
b) Pekerjaan yang berat menjadi ringan karena dilakukan oleh
banyak orang.
c) Mempercepat selesainya pekerjaan, karena dilakukan oleh
banyak orang.
d) Saling membantu, biaya yang dikeluarkan relatif sedikit.
e) Mempererat persaudaraan karena sering bertemu.
f) Saling bertukar pikiran, saling memahami.
Jadi peneliti menyimpulkan tolong-menolong artinya saling membantu
atau bekerja sama dengan teman atau orang yang ditolong. Orang yang suka
menolong biasanya banyak teman. Tolong menolong juga mempunyai manfaat
yaitu pekerjaan menjadi ringan dan mempererat persaudaraan.
2.2 Penelitian-penelitian yang Relevan
Purnomo (2016) Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang
berhubungan dalam dua siklus yang terdiri dari tahap perencanaan, aksi, observasi
dan refleksi. Peneliti menggunakan metode Problem Based Learning untuk
mengatasi masalah rendahnya sikap nasionalisme. Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan skala sikap untuk mengetahui sikap nasionalisme
siswa didukung dengan sikap observasi. Berdasarkan hasil skor yang diperoleh
dari penelitian kondisi awal adalah 62,7, kemudian pada siklus I sebesar 76,3 dan
meningkat lagi pada siklus II menjadi 88,8. Selisih dari kondisi awal ke siklus I
sebesar 13,6 dan selisih dari kondisi awal ke siklus II sebesar 26,1. Presentase
jumlah siswa yang memiliki sikap nasionalisme minimal cukup pada kondisi awal
adalah 26,47%, meningkat pada siklus 1 menjadi 97,06% dan meningkat lagi pada
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siklus 2 menjadi 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Problem
Based Learning dapat meningkatkan sikap nasionalisme kelas V di SD Kanisius
Kadirojo.
Christy (2016) dalam upaya meningkatkan sikap gotong royong siswa,
peneliti menerapkan Penelitian Tindakan kelas (PTK), yang dilaksanakan dalam 2
siklus dan setiap siklus berisi 2 kali pertemuan. Setiap siklus terdiri atas
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas II SD Kanisius Kintelan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
penyebaran kuesioner pada siswa, observasi keadaan kelas, dan wawancara guru
kelas. Data yang telah didapat, dianalisis dengan cara mendeskripsikan setiap
aspek mulai dari kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan meningkatkan sikap gotong
royong pada siswa kelas II di SD Kanisius Kintelan melalui pelaksanaan
pembelajaran PKn dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kenaikan
sikap gotong royong siswa dapat diketahui melalui hasil penelitian, yaitu kondisi
awal nilai rata-rata sikap gotong royong siswa 56,7 (rendah), setelah siklus 1
menjadi 71,1 (cukup), pada siklus 2 menjadi 80,05 (tinggi). Presentase jumlah
siswa yang memiliki sikap gotong royong minimal cukup juga meningkat bermula
dari kondisi awal sebesar 44% setelah siklus 1 menjadi 84% dilanjutkan siklus 2
menjadi 96%.
Sarjo (2016) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa
terhadap pembelajaran fisika, motivasi belajar fisika, dan hubungan antara
persepsi siswa terhadap pembelajaran fisika dengan motivasi belajar fisika. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui
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kuesioner dan pengamatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Mei
2016 di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah 56 siswa kelas
X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap fisika positif,
rata-rata siswa memiliki motivasi belajar fisika yang tinggi, dan adanya kolerasi
positif antara persepsi siswa terhadap pembelajaran fisika dengan motivasi belajar
fisika.
Ketiga hasil penelitian di atas relevan dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti. Penelitian relevan tersebut memiliki variabel rendahnya sikap
nasionalisme, sikap gotong-royong, dan hubungan antara persepsi siswa terhadap
pembelajaran fisika dengan motivasi belajar fisika. Perbedaan penelitian relevan
pada variabel rendahnya sikap nasionalisme yang dilakukan oleh Purnomo,
perbedaan penelitian relevan pada variabel sikap gotong royong siswa yang
dilakukan oleh Christy, dan perbedaan penelitian relevan pada variabel persepsi
siswa terhadap mata pelajaran fisika, motivasi belajar fisika, dan hubungan antara
persepsi siswa terhadap pembelajaran fisika dengan motivasi belajar fisika.
Peneliti mengembangkan sebuah penelitian baru yang berjudul Hubungan
Persepsi Dan Sikap Siswa Kelas II Pada Mata Pelajaran PKn di SD Negeri
Tegalrejo 2 Yogyakarta.
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Sikap

Kenaikan Sikap
Gotong -Royong
Melalui Pelaksanaan
Pembelajaran PKn
Dengan Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Jigsaw Untuk Siswa
Kelas II Di SD
Kanisius Kintelan.

Persepsi

Kenaikan Sikap
Nasionalisme pada Siswa
Kelas V Melalui
Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan
Menggunakan Metode
Problem Based Learning di
SD Kanisius Kadirojo.

Hubungan antara Persepsi
Siswa Terhadap Pembelajaran
Fisika Dengan Motivasi
Belajar Fisika Di Kelas X
SMA BOPKRI 2
YOGYAKARTA.

Hubungan Persepsi Dan Sikap
Siswa Kelas II Pada Mata
Pelajaran PKn Di SD Negeri
Tegalrejo 2 Yogyakarta.

Gambar 2.1 Literatur Map
2.3 Kerangka Berpikir
Pembelajaran dengan menggunakan Problem Based Learning (PBL) itu
diharapkan dapat mengimplementasikan persepsi siswa dan sikap siswa terhadap
pembelajaran PKn. Pembelajaran PKn sebagai pendidikan nilai diharapkan
mampu meningkatkan prestasi siswa. Karena itu model pembelajaran Problem
Based Learning (PBL) adalah pembelajaran yang sangat cocok untuk
mengimplementasikan prestasi siswa terutama dalam pembelajaran PKn. Hal ini
sesuai dengan standar kompetensi yang dipilih oleh peneliti yaitu standar
kompetensi :Membiasakan hidup bergotong - royong. Kompetensi Dasar 1.1
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Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. 1.2
Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di
sekolah.
Dalam Pembelajaran Pkn siswa diharapkan dapat mengaplikasikan
pengetahuan

dalam

kehidupan

sehari-hari

dengan

menggunakan

model

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Persepsi dan sikap ini sangat
penting untuk ditingkatkan sedini mungkin tentunya agar siswa menjadi lebih
berprestasi. Problem Based Learning (PBL) bercirikan penggunaan masalah
kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa. Dengan model PBL
diharapkan siswa mendapatkan lebih banyak kecakapan daripada pengetahuan
yang dihafal. Mulai dari kecapakan memecahkan masalah, kecakapan berpikir
kritis, kecapakan bekerja kelompok, kecapakan interpersonal dan komunikasi.
2.4 Hipotesis Penelitian
2.4.1 Ada hubungan antara persepsi siswa dengan sikap siswa terhadap mata
pelajaran PKn di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Bab III ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini. Dalam metode penelitian membahas mengenai jenis penelitian yang
digunakan, setting penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian,
variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik
analisis data.
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis Kuantitatif. Bentuk metode yang
digunakan adalah metode survei. Menurut Effendi (2012: 3) penelitian survei
adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan. Variabel moderator dalam penelitian ini
adalah

model

pembelajaran

Problem

Based

Learning

(PBL),

variabel

indenpenden pada penelitian ini adalah persepsi, dan variabel dependen pada
penelitian ini adalah sikap siswa pada mata pelajaran PKn.
Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait hubungan
persepsi siswa dan sikap siswa kelas II pada mata pelajaran PKn di SD Negeri
Tegalrejo 2 Yogyakarta.
3.2 Setting Penelitian
Dalam setting penelitian ini berisikan tempat dan waktu penelitian yang
penjelasannya sebagai berikut:
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3.2.1 Tempat Penelitian
Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta
semester gasal tahun ajaran 2016/2017. SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta
beralamat di Jl. Wiratama No.27 Yogyakarta Kode Pos: 555244, Telp (0274)
620045.
3.2.2 Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IIB SD Negeri Tegalrejo 2
Yogyakarta dengan jumlah 28 siswa.
3.2.3 Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah persepsi dan sikap siswa terhadap
pembelajaran PKn dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL)
pada mata pelajaran PKn kelas II semester 1 tentang Gotong Royong.
3.2.4 Waktu Penelitian
Pada bulan Agustus tahun 2016 sampai Desember 2017.
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian
Waktu pelaksanaan
No

Jenis Kegiatan
Agt

1

Observasi Awal, Bab 1
dan Kuesioner

2

Bab 2 dan Bab 3

3

Ambil Data dan Analisis
Data

Sept

Okt

Nov

Jan

Des
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4

Bab IV

5

Bab V

6

Revisi dan Daftar Ujian

7

Pengujian Skripsi

3.3 Populasi dan Sampel
Menurut Pramesti (2016: 1) populasi adalah keseluruhan subjek atau objek
yang mempunyai ukuran tertentu. Ukuran yang mewakili dan mengambarkan
karakter dari populasi disebut parameter. Dari oaramater dapat dipelajari atau
diketahui karakteristik dari populasi yang menjadi suatu penelitian
Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam
yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang
dipelajarai, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek
atau obyek itu. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas II SD Negeri
Tegalrejo 2 Yogyakarta.
Sugiyono (2015: 118) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun pendapat
dari ahli lain yaitu Pramesti (2016: 1) sampel adalah bagian dari populasi yang
dapat diambil seluruh atau tidak seluruh dari populasi. Sampel untuk penelitian ini
adalah siswa kelas IIB SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta. Siswa tersebut
berjumlah 28 siswa.
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3.4 Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2015: 61) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau
sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu
yang

ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua yaitu:
3.4.1 Variabel Indenpenden (Bebas)
Menurut Sugiyono (2015: 61) variabel bebas adalah merupakan variabel
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahnnya atau timbulnya
variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu persepsi
siswa.
3.4.2 Variabel Dependent (Terikat)
Sugiyono (2010: 61) mengemukakan bahwa variabel terikat merupakan
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, kerena adanya variabel
bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap siswa.
3.4.3 Variabel Moderator (Variabel yang mempengaruhi perlakuan)
Variabel Moderator menurut Sugiyono (2012: 62) adalah variabel yang
mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel
indenpenden dengan variabel dependen. Variabel moderator dalam penelitian ini
adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL).
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Variabel Indenpenden

Variabel Dependen

Sikap

Persepsi

Problem Based
Learning (PBL)
Variabel Moderator
Gambar 3.1 Variabel Penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015: 199)
kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila
peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa
diharapkan dari responden.
3.5.1 Kuesioner
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner.
Menurut Sugiyono (2015: 199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
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tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan
diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
3.5.2 Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik
bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.
Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2015: 203) mengemukakan bahwa, observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai
proses biologis dan psikhologis.
3.5.3 Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari sesorang (Sugiyono, 2008: 340).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rekaman suara mengenai beberapa
siswa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan supaya data yang diperoleh
melalui rekaman suara dapat dipercaya dan mendukung informasi yang
dibutuhkan peneliti.
3.6 Intrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2015: 148) instrumen penelitian adalah suatu alat yang
digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sugiyono
(2015: 199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya.
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Berikut adalah tabel persepsi siswa terhadap model pembelajaran Problem
Based Learning (PBL) dan sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn
Tabel 3.2 Kisi-kisi Kuesioner
No
1

Kisi-kisi
Persepsi

2

3

Sikap
siswa
terhadap
mata
pelajaran
PKn
5

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

Pernyataan
Farvorable Unfarvorabel
1,2,3
8,9,10

Mengamati 4,5,6,7

11,12,13,14

Menyerap

20, 21

15, 16

Mengamati 17, 18, 19

22, 23, 24

Menyerap

30, 31, 32

25, 26

Mengamati 27, 28, 29

33, 34, 38

Kognitif

1, 2

7, 8

Afektif

3, 4

9, 10

Konatif

5, 6

11, 12

Kognitif

13, 14

19, 20

Afektif

15, 16

21, 22

Konatif

17, 18

23, 24

Sikap setelah

Kognitif

25, 26

31, 32

mengikuti

Afektif

27, 28

33, 34, 35

Konatif

29, 30

36, 37, 38

Sikap sebelum
mengikuti
pelajaran

Sikap saat
mengikuti
Pelajaran

6

Pembagian
Indikator
Menyerap

pelajaran

Dari keenam indikator Persepsi siswa dan sikap siswa diatas, kemudian
dirinci ke dalam beberapa pernyataan atau deskriptor yang disusun peneliti
bersama dengan peneliti lain yang melakukan penelitian payung yang dibimbing
oleh dosen pembimbing. Deskriptor diambil dari buku-buku PKn kelas II dengan
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materi hidup bergotong-royong.

Indikator dalam kuesioner ini dijabarkan ke

dalam 66 deskriptor. Deskriptor-deskriptor ini terdiri dari pernyataan favorable
dan pernyataan unfavorable.
Menurut Walgito (2003) dalam menciptakan alat ukur mengunakan
pertanyaan-pertanyaan, dengan menggunakan lima alternatif jawaban atau
tanggapan atas pernyataan-peryataan tersebut. Subjek yang diteliti disuruh
memilih salah satu dari lima alternatif jawaban yang disediakan. Lima alternatif
jawaban yang dikemukakan oleh Likert adalah, Sangat Setuju (Strongly Aprove),
Setuju (Aprove), Tidak Mempunyai Pendapat (Unchoosen), Tidak Setuju
(Disapprove), Sangat Tidak Setuju (Strongly Disapprove)
Pernyataan farvorable, dengan pilihan jawaban dan skor:
-

Sangat Setuju (SS)

: Skor 5

-

Setuju (S)

: Skor 4

-

Tidak Mempunyai Pendapat : Skor 3

-

Tidak Setuju (TS)

: Skor 2

-

Sanggat Tidak Setuju(STS)

: Skor 1

Pernyataan Unfavorable, dengan pilihan jawaban dan skor:
-

Sangat Setuju (SS)

: Skor 1

-

Setuju (S)

: Skor 2

-

Tidak Mempunyai Pendapat : Skor 3

-

Tidak Setuju (TS)

: Skor 4

-

Sangat Tidak Setuju(STS)

: Skor 5
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Kemudian skala Likert ini dimodifikasi. Peneliti membuat empat skor
dalam tiap-tiap alternatif jawaban. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari
jawaban dari responden memilih jawaban netral atau memilih skor 3. Jadi
kuesioner yang digunakan adalah kuesioner berstruktur atau tertutup. Menurut
Farchan (2007) kuesioner berstruktur adalah kuesioner yang berisi pertanyaanpertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan
tersebut. Cara megisi kuesioner ini yaitu responden hanya perlu memeberikan
tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan pilihannya.
Pernyataan farvorable, dengan pilihan jawaban dan skor:
-

Sangat Setuju (SS)

: Skor 5

-

Setuju (S)

: Skor 4

-

Tidak Setuju (TS)

: Skor 2

-

Sangat Tidak Setuju(STS)

: Skor 1

Pernyataan Unfavorable, dengan pilihan jawaban dan skor:
-

Sangat Setuju (SS)

: Skor 1

-

Setuju (S)

: Skor 2

-

Tidak Setuju (TS)

: Skor 4

-

Sangat Tidak Setuju(STS)

: Skor 5

Berikut ini kisi-kisi dari kuesioner yang akan disebarkan kepada responden:
Tabel 3.3 Kisi-kisi Pertanyaan Kuesioner Persepsi Siswa
Persepsi tentang materi, media, dan sarana pelajaran dalam pembelajaran
PKn
No Indikator
1
Menyerap

Pernyataan Favorable
Pernyataan UnFavorable
Saya
menerima Saya
mengabaikan
penjelasan
tentang penjelasan
tentang
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2

Menyerap
3

4

materi
yang
akan
dipelajari dalam mata
pelajaran PKn
Setelah
mengamati
media yang digunakan
saya bertanya jika ada
informasi yang belum
jelas
Materi dalam mata
pelajaran PKn mudah
dipahami

materi
yang
akan
dipelajari dalam mata
pelajaran PKn
Saya tidak mengamati
media yang digunakan
dalam mata pelajaran
PKn
Materi dalam
pelajaran PKn
dipahami

mata
sukar

Media
pembelajaran Media
pembelajaran
dapat membuat tugas membuat tugas saya
saya cepat selesai
selesai dalam waktu
yang lama

5
Mengerti

Saya
menggunakan
media
pembelajaran
yang telah disediakan
untuk mencari informasi
yang dibutuhkan

Penggunaan
media
pembelajaran
menghambat saya untuk
mencari informasi yang
dibutuhkan

1. Persepsi tentang langkah-langkah pelajaran dalam pembelajaran PKn
No Indikator
Pernyataan Favorable
Pernyataan UnFavorable
1
Saya
mendengarkan Saya lupa dengan tujuan
tujuan
pembelajaran pembelajaran yang akan
yang akan dipelajari dipelajari dalam mata
dalam mata pelajaran pelajaran PKn
PKn
2
Saya mampu membuat Saya kesulitan membuat
Menyerap
kesimpulan
dari kesimpulan
dari
pembelajaran PKn
pembelajaran PKn

3

4

5

Saya
menyampaikan
hasil pembelajaran yang
didapatkan di depan
kelas
Saya
mencoba
menemukan
manfaat
pembelajaran PKN
Saya memiliki rasa

Saya menolak untuk
menyampaikan
hasil
pembelajaran
yang
didapatkan di depan kelas
Saya merasa kesulitan
menemukan
manfaat
pembelajaran PKN
Saya menolak untuk
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Mengerti

6

tanggung jawab dalam
melakukan
tugas
kelompok
Saya bisa menemukan
inti pembelajaran sendiri

melakukan
kelompok

tugas

Saya
merasa
menemukan
pembelajaran

sukar
inti

2. Persepsi tentang interaksi dalam pembelajaran PKn
No Indikator
Pernyataan Favorable
Pernyataan UnFavorable
1
Saya dapat membantu Saya menjauhi teman
teman yang kesulitan yang kesulitan dalam
dalam belajar
belajar
2
Saya dapat bekerja Saya mengalami kesulitan
kelompok
bersama dalam bekerja kelompok
Mengerti
teman
bersama teman
3
Saya ikut terlibat dalam Saya hanya mengikuti
diskusi
saat pendapat teman dalam
pembelajaran
diskusi saat pembelajaran

3

4

6
Menyerap
7

8

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

Saya
mengalami
hambatan
dalam
mengembangkan
pengetahuan yang didapat
Saya memilih bekerja
sendiri daripada bekerja
sama dengan teman saat
berdiskusi
Saya mengajarkan kepada
teman
tanpa
menggunakan
media
pembelajaran
Saya malas bekerjasama
dengan kelompok untuk
memecahkan
permasalahan
dalam
belajar
Saya sungkan berinteraksi
dengan
teman
sekelompok
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Pertanyaan Kuesioner Sikap Siswa
3. Sikap sebelum mengikuti pelajaran
No
1

3

6

Indikator
Kognitif

Pernyataan Favorable
Saya
memperhatikan
terhadap mata pelajaran
PKn
Saya
segera
memberikan perhatian
terhadap mata pelajaran
PKn

Pernyataan UnFavorable
Saya
malas
memperhatikan
mata
pelajaran PKn
Saya kurang memberikan
perhatian terhadap mata
pelajaran PKn

Afektif

Saya tertarik mengikuti
pelajaran PKn
Saya
rajin
masuk
sekolah
saat
akan
belajar PKn
Saya senang saat akan
belajar PKn
Saya perlu perisapan
dalam
mengikuti
pelajaran PKn
Saya aktif menyiapkan
buku PKn

Saya malas mengikuti
pelajaran PKn
Saya bolos sekolah saat
akan belajar PKn

Konatif

Saya tidak senang saat
akan belajar PKn
Saya tidak perlu perisapan
dalam mengikuti pelajaran
PKn
Saya tidak menyiapkan
buku PKn

4. Sikap saat mengikuti pelajaran
No

Indikator

1

Kognitif

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

Pernyataan UnFavorable
Saya tidak mendapatkan
manfaat
pembelajaran
yang akan dipelajari
dalam mata pelajaran
PKn.
Mata pelajaran PKn tidak
berpengaruh
bagi
kehidupan saya.
Mata pelajaran PKn tidak
berpengaruh
bagi
kehidupan saya.
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3

6

Afektif

Konatif

Saya
bersemangat
dalam
mengikuti
pembelajaran PKn.
Bagi saya pembelajaran
PKn itu menyenangkan.

Saya kesulitan dalam
mengikuti pembelajaran
PKn.
Bagi saya pembelajaran
PKn itu sulit.

Saya
mendengarkan
dengan
sungguhsungguh saat belajar
mata pelajaran PKn.

Saya
mendengarkan
dengan tidak sungguhsungguh saat belajar
mata pelajaran PKn.

5. Sikap setelah mengikuti pelajaran
No

Indikator

1

Kognitif

2

3

Afektif

Konatif

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

Pernyataan UnFavorable
Saya dapat menggunakan
pengetahuan
yang
didapatkan terbatas di
lingkungan rumah.
Saya
kesulitan
memberikan contoh sikap
tindakan
setelah
mempelajari
ilmu
pengetahuan.
Saya tidak mengetahui
sikap
yang
ingin
dikembangkan
setelah
mengikuti pembelajaran.
Setelah
mendapatkan
pengetahuan, saya tidak
menerapkannya
dalam
kehidupan sehari-hari.
Saya
mengalami
hambatan
mengembangkan perilaku
setelah mempelajari Pkn.

Tabel 3.5 Sebaran Uji Coba Kuesioner Persepsi Siswa

Indikator

Persepsi
tentang

Indiaktor
Ahli

Pernyataa
n
farvorabl
e

Menyerap
Mengerti

1, 2, 3
4, 5, 6, 7

Pernyataan
Unfavorabl
e

Jumlah
pernyataa
n
farvorabl
e

Jumlah
pernyataan
Unfavorable

Total

8, 9, 10,
11, 12, 13,

7

7

14
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materi,
media, dan
sarana
pelajaran
dalam
pembelaja
ran PKn
Persepsi
tentang
langkahlangkah
pelajaran
dalam
pembelaja
ran PKn
Persepsi
tentang
interaksi
dalam
pembelaja
ran PKn

14

Menyerap

15, 16

20, 21

Mengerti

17, 18, 19

22, 23,24

Menyerap

25, 26

30, 31, 32

Mengerti

27, 28, 29

33, 34, 38

5

5

10

5

5

10

Jumlah
pernyataan
farvorable

Jumlah
pernyataan
Unfavorable

Total

6

6

12

6

6

12

6

8

14

Tabel 3.6 Sebaran Uji Coba Kuesioner Sikap Siswa

Indikator

Indikat
or Ahli

Sikap siswa
sebelum
pembelajaran
Sikap siswa
saat
pembelajaran
Sikap siswa
setelah
pembelajaran

kognitif
afektif
konatif
kognitif
afektif
konatif
kognitif
afektif
konatif

Pernyataa
n
farvorabl
e
1, 2
3 ,4
5, 6
13, 14
15, 16
17, 18
25, 26
27, 28
29, 30

Pernyataan
Unfavorable
7, 8
9, 10
11, 12
19, 20,
21,22
23, 24
31, 32
33, 34, 35
36, 37, 38

3.7 Teknik Pengujian Instrumen
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas dan
reliabilitas. Validitas dilakukan untuk menguji kevalidan dan kereliabilitasan
suatu instrumen. Menurut Sugiyono (2015: 173) valid berarti instrumen tersebut
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dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabel
adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang
sama, akan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrumen yang
valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan
menjadi valid dan reliabel. Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan
syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel.
Menurut Sugiyono (2015: 174) pada dasarnya ada dua macam instrumen.
Instrumen yang berbentuk test dan instrumen non test. Instrumen test digunakan
untuk mengukur prestasi belajar. Instrumen nontes digunakan untuk mengukur
sikap. Instrumen yang berupa tes jawabannya adalah “salah atau benar”,
sedangkan instrumen sikap adalah “positif atau negatif”.
3.7.1 Validitas
Menurut Sugiyono (2015: 176) validitas dibagi menjadi dua validitas
internal / rasional dan validitas eksternal / empiris. Validitas internal terbagi
menjadi dua yaitu validitas konstruk dan validitas isi.
Menurut Sugiyono (2015: 176) penelitian yang mempunyai validasi
internal, bila ada data dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen
yang digunakan. Validitas internal instrumen yang berupa test harus memnuhi
constructs validity (validasi konstrak) dan content validity (validasi isi). Untuk
instrumen nontes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi
validitas konstuksi (contructs). Hadi (dalam Sugiyono: 2015) menyamakan
construct validity sama dengan validity atau validity by definition. Instrumen
yang mempunyai validitas konstruksi, jika instrumen tersebut digunakan untuk
mengukur gejala sesuai dengan diefinisikan. Pada penelitian ini peneliti akan
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meneliti tentang hubungan Persepsi siswa kelas IIB terhadap model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn
di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta maka peneliti akan menggunaka validasi
internal yaitu validasi konstrak (constructs validity).
a. Validitas Isi (Content Validity)
Validitas isi adalah validitas yang menunjukkan apakah suatu alat
ukur/instrumen mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang
hendak diukur (Siregar, 2014: 46-47). Untuk instrumen yang berbentuk
test, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara
isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan (Sugiyono,
2015: 182). Peneliti membandingkan instrumen hasil konsultasi terhadap
guru dan kepala sekolah dengan pernyataan hasil Kuesioner atau angket
yang diisi oleh siswa. Berikut ini adalah rubrik penilian Expert Judgement
Tabel 3.7 Expert Judgement
No

Komponen Penelitian

Expert Judgement
Dosen Dosen
I
II

Guru
SD

Rerata
Skor
Total

1

Kejelasan rumusan

3

4

3

10

2

Kelengkapan cakupan rumusan
indicator

4

4

3

11

3

Kesesuaian dengan buku yang
digunakan

4

3

2

9

4

Kesesuaian dengan indikator yang
ingin dicapai

4

3

3

10

5

Kesesuaian dengan karakter peserta
didik

3

3

3

9

6

Keruntutan dan sistematika isi

3

4

4

11
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instrument
7

Kesesuaian isi instrumen dengan
buku yang digunakan

4

4

2

10

8

Mencantummkan referensi buku
dalam instrument

3

3

1

7

9

Ketepatan ejaan

4

4

3

11

10

Ketepatan pilihan kata

3

4

3

10

11

Kebakuan struktur kalimat

3

3

3

9

12

Kebakuan bentuk huruf

4

3

3

10

Total Skor

117

Rata-rata

81,25

Berdasarkan hasil validasi pada tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa
rata-rata skor 81,25 menunjukkan bahwa instrumen tersebut mempunyai rentang
nilai yaitu 41 – 99 yang dikatagorikan layak dengan perbaikan.
Gambar 3.2 Rumus Rata-Rata

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖
𝑋 100
144

Tabel 3.8 Rentang Skor
Kategori

Rentang Nilai

Layak tidak perlu perbaikan

100

Layak dengan perbaikan

41 – 99

Tidak Layak

1

– 40
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b. Validitas Konstrak (Construct Validity)
Validitas konstruk merupakan validitas yang berkaitan dengan kesanggupan
alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diambil dari teori-teori
para ahli (Siregar, 2014: 48). Untuk menguji validitas konstrak, dapat digunakan
pendapat dari para ahli (judgment experts) (Sugiyono, 2015: 177). Peneliti
berkonsultasi dengan guru dan kepala sekolah mengenai instrumen kreativitas
belajar siswa terhadap model pembelajaran saintifik. Setelah pengujian konstrak
dari ahli dan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka
diteruskan dengan uji coba instrumen. Instrumen tersebut dicobakan pada sampel
dari mana populasi diambil. Uji validitas expert judgment yang dilakukan oleh
dosen ahli setelah merumuskan 3 indikator untuk Persepsi siswa terhadap model
pembelajaran Problem Based Learning (no 1 sampai 3), dan 3 indikator untuk
sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn (no 4 sampai 6). Indikator tersebut harus
dikonsultasikan, dan ternyata dari hasil konsultasi tersebut dapat diketahui bahwa
terdapat beberapa harus direvisi atau diperbaiki lagi. Kemudian peneliti
memperbaikinya dan diujikan kembali kepada dosen ahli.
Pada uji validitas kedua, kami berdiskusi untuk membahas pernyataan atau
diskriptor yang telah dipebaharui. Hasil penelitian sudah di-acc atau disetujui oleh
dosen ahli dan peneliti selalu diikuti saran yang diutarakan oleh dosen ahli dapat
dilihat di tabel 3.2. Peneliti melakukan validasi empiris kepada siswa kelas II di
enam Sekolah Dasar yaitu SD Negeri Ngaglik Sleman, SD Negeri 2 Sedayu, SD
Negeri Deresan, SD Negeri Sambikerep, SD Negeri Jetis Bantul, SD Negeri
Plaosan 1, SD Muhamadiyah Pape Bantul dengan alasan apakah kuesioner cocok
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dan mudah dipahami dan sesuai dengan materi yang diajarkan sekolah. Berikut ini
adalah hasil uji validitas konstruk:
Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Persepsi Siswa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

r. hitung
1
-0,034
0,166
0,322
0,222
-0,407
0,182
0,031
0,092
0,198
0,553
0,114
.-0,064
-0,023
0,196
-0,073
0,078
0,332
0,088
0,345
0,275
0,100

r.tabel
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158

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

0,325
0,117
0,005
0,005
0,205
-0,038
0,167
-0,058
0,054
-0,268
0,168
0,069
0,193
0,485

0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158

Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
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37
38
39

Item 36
Item 37
Item 38

0,220
0,498
0,209

0,158
0,158
0,158

Valid
Valid
Valid

Dari tabel diatas, diperoleh hasil penyataan yang valid sebanyak 20 dari 38
item. Setiap indikator sudah terwakili minimal satu pernyataan untuk memenuhi
validitas. Berikut adalah tabel indikator dan pernyataan yang mewakili indikator.
Tabel 3.10 Kisi-kisi Setiap Indikator
No

Indikator

No Item yang Valid

Jumlah

1

Persepsi tentang materi, media, dan 3 ,4, 5, 6, 7, 10
sarana pelajaran dalam pembelajaran
PKn

6

2

Persepsi tentang langkah-langkah 11, 15, 18, 20, 21
pelajaran dalam pembelajaran PKn

5

3

Persepsi tentang interaksi dalam 23, 26, 28, 31, 32,
pembelajaran PKn
34, 35, 36, 37, 38

10

Tabel 3.11 Hasil Uji Validitas Sikap Siswa
No
1

Pernyataan
Item 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11

r. hitung
1
0,037
0,142
0,131
0,003
-0,009
0,148
0,198
0,088
0,184
0,204

r.tabel
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158

Keputusan
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24
Item 25
Item 26
Item 27
Item 28
Item 29
Item 30
Item 31
Item 32
Item 33
Item 34

0,167
0,137
0,251
-0,042
0,035
-0,043
0,186
-0,091
0,072
0,109
0,106
0,061
0,097
0,063
0,088
0,102
-0,092
-0,071
-0,245
0,172
-0,022
0,004
0,074

0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158

Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid

Dari tabel diatas, diperoleh hasil penyataan yang valid sebanyak 9 dari 34
item. Setiap indikator sudah terwakili minimal satu pernyataan untuk memenuhi
validitas. Berikut adalah tabel indikator dan pernyataan yang mewakili indikator.
Tabel 3.12 Kisi-kisi Setiap Indikator
No

Indikator

No Item yang Valid

1

Sikap siswa sebelum mengikuti 7,8,10,11,12,14
pelajaran

6

2

Sikap siswa
pelajaran

1

3

Sikap siswa setelah mengikuti 30,31
pelajaran

saat

mengikuti 18

Jumlah

2
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3.7.2 Reliabilitas
Menurut Azwar (2008: 176) reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil
suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu yang
mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya, disebut sebagai reliabel.
Reliabilitas adalah sejauh mana mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Menurut
Sugiyono (2015: 173) reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa
kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Data
yang yang reliabel belum tentu valid. Contohnya meteran yang putus ujungnya
akan menghasilkan data yang sama (reliabel) tapi tidak selalu valid. Hal ini
disebabkan karena instrumen (meteran) rusak.
Metode pengukuran reliabilitas yang digunakan adalah metode Apha
Croach. Rumusnya adalah

Gambar 3.3 Rumus pengukuran reliabilitas
Keterangan:
rıı

= reabilitas yang dicari

n

= Jumlah item pertanyaan yang diuji

∑σt²

= Jumlah varians skor tiap-tiap item

σt²

= varians total
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Hasil perhitungan reliabilitas seluruh instrumen dikategorikan berdasarkan
tabel kriteria koefisien. Menurut Sugiyono (2015: 257) Pedoman untuk
memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:
Tabel 3.13 Kriteria Koefisien Reliabilitas
Interval Koefisien
0,00 – 1,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799

Tingkat Hubungan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat

Tabel di atas menunjukan interval koefisien reliabilitas yang digunakan
untuk mengetahui reliabilitas kuesioner pada penelitia ini. Pada interval 0,00 –
1,199 menunjukan kualifikasi sangat rendah. Pada interval 0,20 – 0,399
menunjukan kualifikasi rendah. Pada interval 0,40 – 0,599 menunjukan kualifikasi
sedang. Pada interval 0,60 – 0,799 menunjukan kualifikasi Kuat. Pada interval
0,80 – 1,000 menunjukan kualifikasi Sangat Kuat.
Berdasarkan hasil Reliabilitas persepsi siswa terhadap model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) diperoleh hasil:
Tabel 3.13 Tabel Relibilitas Persepsi Siswa
Alpha Cronbach’s

Kriteria

0.820

Sangat Kuat

Dari tabel diatas menunjukan nilai Alpha Cronbach‟s untuk instrumen
digunakan untuk Persepsi siswa terhadap model Problem Based Learning sebesar
0,820 masuk dengan kriteria sedang. Sehingga instrumen yang digunakan sudah
memenuhi syarat instrumen yang valid dan juga reliabel.
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Tabel 3.14 Tabel Relibilitas Sikap Siswa
Alpha Cronbach’s

Kriteria

0.885

Sangat Kuat

Dari tabel diatas menunjukan nilai Alpha Cronbach‟s untuk instrumen
digunakan untuk sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn sebesar 0, 885 masuk
dengan kriteria tinggi. Sehingga instrumen yang digunakan sudah memenuhi
syarat instrumen yang valid dan juga reliabel.
3.8 Teknik Analisis Data
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptif koleratif yang
termasuk kedalam jenis kuantitatif yang menggunakan statistik dalam analisis
datanya. Jenis statistik yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data
sampel yang digunakan untuk populasi tertentu menurut Sugiyono (2012 : 201).
Setelah penelitian menentukan statistik maka langkah selanjutnya adalah akan
ditentukan statistik. Sebelum melakukan teknik statistik untuk analisis data, harus
melakukan pengujian terhadap data yang ditulis. Teknik analisis data yang
digunakan adalah parametrik atau nonparametrik. Menurut Sugiyono (2012 : 201)
untuk menguji parameter suatu populasi melalui statistik atau menguji ukuran
populasi melalui data sampel. Analisis data dilakukan dengan mengunakan
program komputer SPSS Versi 16.
3.8.1 Uji Asumsi
3.8.1.1 Uji Normalitas Data
Dalam Uji Normalitas data ini peneliti menggunakan tekhnik KolmogrovSmirnov. Menurut Prayitno (2008: 28) uji normalitas data dilakukan untuk
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mengetahui apakah data yang telah didapatkan terdistribusi normal atau tidak. Uji
normalitas ini sangat penting karena digunakan untuk menentukan jenis statistik
yang nantinya akan digunakan oleh peneliti melakukan analisis data yang lebih
lanjut. Uji normalitas data dilakukan dengan statistik non parametik untuk
menentukan jenis statistik yang digunakan, untuk itu kriterian yang digunakan
dalam adalah tekhnik tekhnik Kolmogrov-Smirnov. Dalam penelitian ini kriteria
yang digunakan adalah sebagai berikut (Sarwono, 2010 : 25) :
a. Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 maka distribusi data normal.
b. Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka distribusi data tidak normal.
Apabila data yang diperoleh terdistribusi normal, uji statistik yang
digunakan pada tahap selanjutnya adalah uji statistik parametik, dalam hal ini
Pearson Product Moment. Sedangkan apabila data yang diperoleh tidak
terdistribusi dengan normal tahap selanjutnya yang digunakan adalah MannWhitney U-test atau Wilcoxon signed ranks test. Untuk keperluan penelitian,
perhitungan uji normalitas data dilakukan menggunakan program komputer SPSS
Versi 16.0 dengan teknik Kolmogorov-Smirnov test dengan tingkat kepercayaan
95%.
3.8.1.2 Uji Homogenitas
Uji homogenitas ini digunakan untuk melihat apakah kelas yang diuji
memiliki kemampuan dasar yang sama terlebih dahulu diuji kesamaan variansnya.
Uji homogenitas ini digunakan untuk menguji apakah beberapa kelompok
memiliki varians yang sama atau tidak (Sugiyono, 2009). Untuk penelitian,
perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan menggunakan program komputer
SPSS Versi 16.0 yang memiliki tingkat kepercayaan 95%.
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Untuk menguji kesamaan varians digunakan Uji Anova sebagai berikut :

Ho : ϭ12 = ϭ22
Ha : ϭ12 ≠ ϭ22

Gambar 3.4 Rumus Yang Digunakan Untuk Menguji Varians
Dimana :
Ho : Kedua populasi mempunyai varians yang sama
Ha : Kedua populasi mempunyai varians yang berbeda
F: varians terbesar
varians terkecil

Gambar 3.5 Uji Anova
Kriteria pengujian sebagai berikut:
1. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua
atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama.
2. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua
atau lebih kelompok populasi data adalah sama
3.8.1.3 Uji Linearitas
Uji linearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara
variabel indenpenden dengan variabel dependen bersifat linear atau garis lurus
(Nisfianoor, 2009). Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menguji linearitas
adalah Test for Linearity pada program komputer SPSS Versi 16.0.
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Untuk penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut
1. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka dikatakan bahwa hubungan antara
variabel indenpenden dengan variabel dependen bersifat linear atau
garis lurus.
2. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka dikatakan bahwa hubungan antara
variabel indenpenden dengan variabel dependen tidak bersifat linear
atau garis lurus.
3.8.2 Uji Hipotesis
3.8.2.1 Uji Hipotesis : Hubungan Persepsi Dan Sikap Siswa Kelas II Pada
Mata Pelajaran PKn Di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta
Uji hipotesis koleratif ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apakah
ada hubungan antara persepsi siswa dengan sikap siswa terhadap model
pembelajaran yang konvensional dengan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL). Hubungan dua variabel yang akan diteliti tersebut dapat terjadi
karena adanya hubungan sebab akibat atau mungkin hanya kebetulan saja. Dua
variabel dapat dikatakan memiliki kolerasi apabila perubahan yang terjadi pada
variabel satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lainnya secara teratur
dengan arah yang sama (kolerasi positif) atau berlawanan dengan (kolerasi
negatif) (Sugiyono, 2015 : 254). Analisis data yang digunakan oleh peneliti
menggunakan aplikasi komputer SPSS Versi 16.0 yang memiliki tingkat
kepercayaan 95% menggunakan kolerasi pearson product moment. Berikut ini
adalah analisis yang digunakan oleh peneliti dalam uji perbedaan skor (Priyanto,
2012: 51).
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Hnull

: tidak ada hubungan antara kuesioner persepsi siswa dengan sikap

siswa pada kelompok siswa.
Hi

: ada hubungan antara kuesioner persepsi siswa dengan sikap siswa

pada kelompok siswa.
Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan yaitu
(Priyatno, 2012: 51):
1.

Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 maka Hnull diterima Hi ditolak. Hal
tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara kuesioner persepsi
siswa dengan sikap siswa pada kelompok siswa, sehingga persepsi
siswa tidak memiliki hubungan dengan sikap siswa terhadap mata
pelajaran

PKn

yang

menggunakan

model

pembelajaran

yang

konvensional dengan Problem Based Learning (PBL).
2.

Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka Hnull ditolak Hi diterima. Hal
tersebut menunjukkan adanya hubungan antara skor kuesioner persepsi
siswa dengan sikap siswa pada kelompok siswa, sehingga persepsi
siswa tidak memiliki hubungan dengan sikap siswa terhadap mata
pelajaran

PKn

yang

menggunakan

model

pembelajaran

yang

konvensional dengan Problem Based Learning (PBL).
Berikut ini adalah pedoman untuk memberikan interpretasi kategori koefisien
korelasi dari hasil uji hipotesis.
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Tabel 3.13 Kategori Koefisien Korelasi
Koefisien Korelasi
0,00-0,199
0,20-0,399
0,40-0,599
0,60-0,799
0,80-1,000

Kategori
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam ini akan membahas beberapa hal, yaitu hasil penelitian,
pembahasan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model Problem Based
Learning (PBL) terhadap persepsi dan sikap siswa akan hidup bergotong-royong.
Hasil penelitian akan menjelaskan deskripsi data dan analisis data yang dilakukan.
4.1 Hasil Penelitian
Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan penggunaan
variabel indenpenden yaitu persepsi siswa terhadap model pembelajaran Problem
Based Learning (PBL) dengan variabel dependen yang diteliti yaitu sikap siswa
pada mata pelajaran PKn. Analisis data untuk mengetahui perbedaan persepsi
siswa terhadap model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan sikap
siswa pada mata pelajaran PKn menggunakan beberapa langkah uji statistik
sebagai berikut:
4.1.1 Uji Asumsi
4.1.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui skor dalam sampel berasal dari
populasi yang memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang diperoleh dari
kuesioner untuk mengukur persepsi dan sikap siswa pada kelompok siswa yang
dianalisis terlebih dahulu dengan uji normalitas menggunakan uji KolmogorovSmirnov Test. Uji normalitas tersebut untuk menentukan jenis uji statistik yang
akan digunakan dalam analisis data selanjutnya. Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05
maka distribusi data normal, sedangkan jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka
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distribusi data tidak normal. Jika data yang diperoleh terdistribusi normal, uji
statistik yang digunakan selanjutnya adalah uji statistik parametrik, dalam hal ini
Correlation Product Moment. Sedangkan jika distribusi data tidak terdistribusi
normal, uji statistik yang digunakan selanjutnya adalah uji statistik non
parametrik, dalam hal ini adalah Mann Whitney U-Test atau Wilcoxon Signed
Ranks Test. Berdasarkan analisis uji normalitas dengan menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh hasil sebagai berikut ini:
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Kuesinoer Persepsi dan Sikap
No.

Aspek

Sig. (2- tailed)

Keterangan

1

Kuesioner Persepsi Siswa

0,638

Normal

2

Kuesioner Sikap Siswa

0,275

Normal

Berdasarkan analisis statistik di atas, aspek kuesioner persepsi siswa
memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,638 (atau p > 0,05), aspek kuesioner
kelompok siswa terhadap persepsi siswa memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar
0,638 (atau p > 0,05), dan aspek kuesioner sikap siswa memiliki nilai sig. (2tailed) sebesar 0,275 (atau p > 0,05). Berdasarkan uji normalitas tersebut
diperoleh hasil bahwa skor pada aspek kuesioner persepsi dan sikap siswa
memiliki distribusi normal, maka uji statistik yang digunakan selanjutnya adalah
uji statistik parametrik, dalam hal ini Correlation pearson product moment.
Analisis data pada persepsi siswa menggunakan statistik parametrik,
dalam hal ini Correlation pearson product moment dengan tiga langkah berikut:
1) Uji homogenitas, yaitu untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki
varians data yang sama atau tidak. 2) Uji Linear, yaitu untuk mengetahui apakah
hubungan antara variabel indenpenden dengan variabel dependen bersifat linear
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atau garis lurus. 3) Uji hipotesis korelatif (hubungan), untuk mengetahui apakah
ada hubungan antara persepsi siswa dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran
PKn yang menggunakan model pembelajaran yang konvensional dengan Problem
Based Learning (PBL).
4.2.1. Uji Homogenitas
Langkah pertama yang dilakukan setelah mengetahui normalitas data
kuesioner dari masing-masing kelompok yaitu melakukan analisis mengenai data
memiliki varians yang sama atau tidak dengan menggunakan data dari kelompok
siswa persepsi siswa.

Sebelum melakukan uji Correlation pearson product

moment, dilakukan uji Levene‟s Test terlebih dahulu untuk mengetahui
homogenitas varians data. Suatu data dikatakan memiliki homogenitas varians
apabila nilai signifikansi pada Levene‟s Test > 0,05 (atau p > 0,05) (Priyatno,
2012:49).
Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas Terhadap Persepsi dan Sikap Siswa
No.
1

Aspek

Nilai Levene
Statistic

Sig. (2-tailed) Keterangan

Data kuesioner persepsi
6.061
0,17
Homogen
dan sikap siswa
Berdasarkan uji Levene‟s Test pada data kuesioner persepsi dan sikap

siswa diperoleh besar nilai F = 604.869 dengan signifkansi sebesar 0,17 (atau p >
0,05) berarti ada perbedaan varians homogen yang signifikan antara hasil data
kuesioner persepsi dan sikap siswa dengan kata lain data tersebut memiliki varian
yang sama sehingga untuk analisis selanjutnya dapat menggunakan Correlation
pearson product moment.
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4.2.1.3 Uji Linearitas
Berikut ini merupakan hasil uji linearitas antara persepsi dan sikap siswa
Tabel 4.3 Hasil Uji Linearitas Persepsi Dan Sikap Siswa
Aspek
Persepsi dan sikap siswa

F
31.779

Sig. (2-tailed)
0,000

Berdasarkan Hasil uji linearitas antara persepsi dengan sikap siswa dapat
diperoleh jika nilai signifikansinya adalah 0,000. Hal ini membuktikan bahwa data
dalam penelitian ini memiliki hubungan yang lurus dari satu titik ke titik yang lain
atau disebut juga linear karena memiliki nilai signifikasi yang kurang dari 0,05
atau (p < 0,05) (Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki, 2009).

Gambar 4.1 Gambar grafik Scatterplot Hasil Uji Linearitas
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Hasil dari gambar grafik 4.1 menunjukkan bahwa data-data yang
menyatakan hubungan persepsi dan sikap siswa kelas II pada mata pelajaran PKn
di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta. Hal ini semakin menunjukkan bahwa data
dalam penelitian ini linear dan terlihat jika variabel persepsi mempengaruhi
variabel sikap. Persepsi pada diri anak dapat mempengaruhi sikap yang
dimunculkan dari dalam diri anak.
4.2.2 Uji Hipotesis
4.2.2.1 Uji Hipotesis Korelasi (Hubungan): Hubungan Persepsi Dan Sikap
Siswa Kelas II Pada Mata Pelajaran PKn Di SD Negeri Tegalrejo 2
Yogyakarta
Uji hipotesis korelatif dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan
persepsi dan sikap siswa kelas II pada mata pelajaran PKn di SD Negeri Tegalrejo
2 Yogyakarta. Analisis statistik dilakukan dengan program komputer IBM SPSS
Statistics 16.0 for Windows dengan tingkat kepercayaan 95% menggunakan
korelasi Correlation pearson product moment. Kriteria yang digunakan untuk
menarik kesimpulan adalah jika nilai sig. (2-tailed)> 0,05 maka tidak ada
hubungan antara skor kuesioner persepsi siswa - kuesioner sikap siswa pada
kelompok siswa, jika nilai sig. (2-tailed)< 0,05 maka ada hubungan antara skor
kuesioner persepsi dan sikap siswa. Hasil uji hubungan skor kuesioner persepsi
dan sikap siswa pada kelompok siswa akan dibahas di bawah ini.
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Tabel 4.4 Uji Korelasi Kuesioner Persepsi Dan Sikap Siswa
No

Aspek

Mean

Std.
Deviation

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)

Keterang
an

1

Kuesioner
Persepsi
Siswa

87.39

9.235

0.742

0.000

Ada
hubungan

2

Kuesioner
SikapSiswa

37.36

5.532

0.742

0.000

Ada
hubungan

Hasil analisis dengan korelasi pearson product moment pada kuesioner
persepsi dan sikap siswa diperoleh nilai pada data kuesioner persepsi Std.
Deviation= 9.235 Mean= 87.39 dibandingkan dengan data kuesioner sikap siswa
dengan nilai Std. Deviation= 5.532 Mean= -37.36 Pearson Correlation = 0.742
Nilai sig. (2-tailed) yaitu 0.000 kurang dari 0,05 atau (p< 0,05) sehingga Hnull
ditolak dan Hi diterima. Hal ini berarti ada hubungan antara persepsi dan sikap
siswa. Dengan kata lain ada hubungan persepsi dan sikap siswa kelas II pada mata
pelajaran PKn di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta.
Berikut ini adalah pedoman untuk memberikan interpretasi kategori
koefisien korelasi dari hasil uji hipotesis menurut Sugiyono (2015)
Tabel 4.5 Kategori Koefisien Korelasi
Koefisien Korelasi
Kategori
0,00-0,199
Sangat Rendah
0,20-0,399
Rendah
0,40-0,599
Sedang
0,60-0,799
Kuat
0,80-1,000
Sangat Kuat
Berdasarkan kategori koefisien korelasi pada tabel di atas, penelitian ini
memiliki nilai korelasi 0,742 sehingga koefisien korelasi pada penelitian ini
termasuk dalam kategori kuat. Dapat disimpulkan bahwa antara variabel persepsi
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dan sikap siswa pada mata pelajaran PKn memiliki hubungan yang kuat dimana
persepsi membangun perubahan sikap.
4.2 Pembahasan
4.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian: Hubungan Persepsi Dan Sikap Siswa Kelas
II Pada Mata Pelajaran PKn Di SD Negeri tegalrejo 2 Yogyakarta
Variabel Indenpenden dalam penelitian ini adalah persepsi siswa, variabel
dipenden dalam penelitian ini adalah sikap siswa. Sedangkan untuk variabel
moderatornya adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Hasil
analisis dengan correlation pearson product moment pada kelas siswa kuesioner
persepsi siswa-kuesioner sikap siswa diperoleh nilai pada data kuesioner persepsi
siswa Std. Deviation= 9,235 Mean= 87,39 dibandingkan dengan data kuesioner
sikap siswa dengan nilai Std. Deviation= 5,532 Mean= 37,36 Pearson Correlation
= 0,742. Nilai sig. (2-tailed) yaitu 0,000 kurang dari 0,05 atau (p< 0,05) sehingga
Hnull ditolak dan Hi diterima. Hal ini berarti ada hubungan antara skor kuesioner
persepsi siswa-kuesioner sikap siswa.
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan semakin positif
persepsi siswa kelas II terhadap model pembelajaran Problem Based Learning
(PBL), maka sikap pada mata pelajaran PKn akan menjadi semakin baik juga.
Antara persepsi siswa kelas II terhadap model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) juga akan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan sikap
siswa pada mata pelajaran PKn. karena belajar menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) itu menyenangkan, tidak membosankan,
membuat anak semakin berpikir kristis.
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Berdasarkan hasil pembahasan diatas bahwa terdapat hubungan antara
persepsi dan sikap siswa kelas II pada mata pelajaran PKn di SD Negeri Tegalrejo
2 Yogyakarta. Hal tersebut dikaitkan dengan dengan faktor-faktor

yang

berpengaruh pada persepsi yang dikemukakan oleh Walgito (2010: 101) yaitu
objek persepsi, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf dan perhatian.
Hal lain yang mendukung adalah indikator sikap yang dikemukakan oleh
(Azwar, 2015: 24) yaitu kognitif, afektif dan konatif. Dengan demikian persepsi
siswa memiliki hubungan yang positif dengan sikap siswa ketika pembelajaran
PKn yang membuat perilaku siswa menjadi baik. Jadi pembelajaran PKn
membuat siswa akan memahami serta dapat mewujudkan hidup rukun di
masyarakat dan sekolah.
4.3 Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilakukan di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta, yang beralamat di
Jl. Wiratama No. 27, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55244, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016 –
15 Oktober 2016 tahun 2016/2017. Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas IIB
dengan jumlah seluruh siswa adalah 28 orang. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui hubungan persepsi dan sikap siswa kelas II pada mata pelajaran PKn
di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta.
Penelitian ini adalah soal kuesioner. Kemudian kuesioner akan diolah dengan
cara memasukkan jawaban responden ke tabulasi data yang telah disiapkan. Ada 4
alternatif jawaban yang diberi tanda () yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju,
sangat tidak setuju. Untuk pernyataan yang positif, jawaban responden Sangat
Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Tidak Setuju (TS) skor 2, Sangat Tidak
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Setuju (STS) skor 1. Sebaliknya jika pernyataan negatif, jawaban responden
Sangat Setuju (SS) skor 1, Setuju (S) skor 2, Tidak setuju (TS) skor 4, Sangat
Tidak Setuju (STS) skor 5.
Penelitian dimulai dengan memberikan soal kuesioner kepada seluruh siswa
kelas IIB. Soal kuesioner diberikan untuk mengetahui kemampuan siswa. Setelah
siswa selesai mengerjakan soal kuesioner, peneliti melanjutkan mengajar para
siswa kelas IIB menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dengan
materi Hidup Rukun. Hal tersebut dilakukan selama 3x pertemuan. Setelah
pertemuan ketiga peneliti memberikan kuesioner untuk mengetahui perbedaan
persepsi dan sikap. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk
mencari hubungan antara hubungan persepsi dan sikap siswa kelas II pada mata
pelajaran PKn di SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa kelas IIB
di SDN Tegalrejo 2 Yogyakarta pada mata pelajaran PKn dengan materi Hidup
Rukun dengan menggunakan Problem Based Learning (PBL) dapat disimpulkan
sebagai berikut:
5.1.1 Terdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsi dan sikap siswa
kelas IIB terhadap mata pelajaran PKn yang menggunakan model
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di SD Negeri Tegalrejo 2
Yogyakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan analisis statistik correlation
pearson product moment pada uji hipotesis korelasi pada kelompok siswa
dengan dengan sig. (2-tailed) yaitu 0,000 (atau < 0,05). Diketahui pula nilai
Pearson Correlation pada penelitian ini sebesar 0.742. Dengan demikian
dapat diketahui apabila hubungan dari kedua variabel termasuk dalam
hubungan yang kuat karena berada pada rentang nilai 0,60 – 0,799.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Selama penelitian ini berlangsung ada beberapa keterbatasan, yaitu:
5.2.1 Kurangnya fasilitas di kelas misalnya LCD, terganggunya kelas sebelah
yang ramai dan membuat anak-anak menjadi tidak berkonsentrasi.
5.2.2 Terdapat beberapa sikap anak-anak yang kurang mendukung misalnya (saat
guru menerangkan ada beberapa siswa yang membuat suasana kelas
menjadi gaduh).
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5.3 Saran
Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu:
5.3.1 Sekolah perlu menambah jam pelajaran PKn sehingga pembelajaran PKn di
sekolah tidak hanya sekali dalam seminggu.
5.3.2 Pembelajaran PKn dengan menggunakan model Problem Based Learning
(PBL) membutuhkan waktu yang begitu banyak sehingga pembelajaran
dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dapat
terlaksana dengan baik.
5.3.3 Peneliti juga harus memperhatikan letak dan kondisi sekolah sebelum
melakukan penelitian. Sebaiknya penelitian dilakukan di situasi yang
kondusif sehingga siswa dapat konsentrasi dalam proses pembelajaran.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
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Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
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Lampiran 3 Silabus

SILABUS PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah

: SD Negeri Tegalrejo 2 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester

: II/I

Pertemuan ke

: 1, 2, 3
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Standar Kompetensi
1. Membiasakan hidup bergotong royong

Kompetensi

Materi

Dasar

Pokok

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi

Sumber/

Waktu

Bahan
Alat

1.1 Mengenal Gotong

Kognitif

pentingnya

royong

1.1.1Menunjukkan

hidup rukun,

dengan

sikap-sikap yang

saling

cara

berkaitan dengan

berbagi, dan

hidup

gotong royong

tolong
menolong

rukun,

-

rukun di rumah

berbagi,

dan di sekolah

dan saling 1.1.2

Guru membuka pelajaran dengan tertulis:
memberikan salam kepada siswa Soal Essai
dan melakukan absensi.

-

Guru

meminta

salah

seorang

siswa untuk memimpin berdoa.

tentang hidup

saling

Tes

Kegiatan Awal

-

APersepsi

-

Motivasi

-

Orientasi

6 x 35

Buku

menit

paket
Pendidika
n
Kewargan
egaraan
kelas II

Kegiatan Inti

tolong

Mengidentifikasi

menolong

sikap-sikap positif

dengan

yang berkaitan

kepada siswa berupa pertanyaan

sesama

dengan gotong

“Mengapa kita harus hidup

manusia

royong tentang

dengan rukun?”

Pertemuan 1
-

Guru memberikan permasalahan
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hidup rukun di
rumah dan di

-

Siswa

mencoba

menjawab

pertanyaan dari guru

sekolah

Fase 1: Orientasi siswa pada

1.1.3

masalah:

Menyebutkan cara

(a) Guru mengajukan masalah 1

berperilaku yang

yang

baik berkaitan

Aktivitas Siswa (LAS) dengan

dengan gotong

bantuan gambar.

royong tentang

tertera

(b) Guru

pada

Lembar

meminta

siswa

hidup rukun di

mengamati

(membaca)

rumah dan di

memahami

masalah

sekolah

individu dan mengajukan hal-

Afektif
1.1.4 Melaporkan
hasil kerja tentang
gotong royong
tentang hidup
rukun di rumah
dan di sekolah
dengan percaya

hal

yang

belum

dan
secara

dipahami

terkait masalah yang disajikan.
(c) Jika ada siswa yang mengalami
masalah, guru mempersilahkan
siswa lain untuk memberikan
tanggapan.
guru
secara

Bila

diperlukan,

memberikan
klasikal

bantuan
melalui

pemberian scaffolding.

diri
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1.1.5 Mengnilaii

(d) Guru

meminta

siswa

perbedaan

menuliskan

pendapat teman

terdapat dari masalah tersebut

ketika

secara

membicarakan

informasi

teliti

yang

dengan

menggunakan bahasa sendiri.

gotong royong

Fase 2: Mengorganisasikan siswa

tentang hidup

belajar

rukun di rumah

(a) Guru

meminta

siswa

dan di sekolah

membentuk

1.1.6 Bekerjasama

heterogen (sesuai pembagian

dengan teman

kelompok

ketika

direncanakan oleh guru.

mendiskusikan

(b) Guru

kelompok

yang

menyediakan

telah

media

gotong royong

untuk setiap kelompok berupa,

tentang hidup

gambar yang berkaitan dengan

rukun di rumah

tema yang dibahas yaitu hidup

dan di sekolah
Psikomotorik
1.1.6
Menyelesaikan
soal tentang

rukun.
(c) Siswa

berkolaborasi

untuk

menyelesaikan masalah yang
terdapat

pada

gambar

dan

menuliskan masalahnya.

73

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

gotong royong

(d) Guru berkeliling mencermati

tentang hidup

siswa bekerja, mencermati dan

rukun di rumah

menemukan berbagai kesulitan

dan di sekolah

yang

1.1.7 Melaporkan
hasil kerja

dialami

siswa,

memberikan

serta

kesempatan

kepada siswa untuk bertanya
hal-hal yang belum dipahami.

kelompok tentang
gotong royong
tentang hidup
rukun di rumah
dan di sekolah

(e) Guru

memberi

bantuan

(scaffolding)

berkaitan

kesulitan yang dialami siswa
secara

individu,

kelompok,

atau klasikal.

Kognitif
1.1.1
Menunjukkan
sikap-sikap yang

(f) Meminta siswa bekerja sama
untuk menghimpun berbagai
konsep dan aturan PKn yang
sudah

dipelajari

berkaitan dengan

memikirkan

gotong royong

strategi

pemecahan

tentang sikap

berguna

untuk

saling berbagi di

masalah.

rumah dan di

secara

serta
cermat
yang

pemecahan

(g) Mendorong siswa agar bekerja

sekolah

74

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.1.2Mengidentifi

sama dalam kelompok.

kasi sikap-sikap

Fase 3: Membimbing

positif yang

penyelidikan individu dan

berkaitan dengan

kelompok.

gotong royong
tentang sikap
saling berbagi di
rumah dan di
sekolah
1.1.3

(a) Meminta

siswa

melihat

hubungan-hubungan
berdasarkan

informasi/data

terkait membangun
(b) Guru

meminta

mendiskusikan

siswa

apa

yang

dilakukan

siswa

Menyebutkan cara

sebaiknya

berperilaku yang

agar

baik berkaitan

mereka

dengan gotong

dengan teman aki-laki atau

royong tentang

perempuan.. Bila siswa belum

sikap saling

mampu menjawabnya, guru

berbagi di rumah

memberi scaffolding dengan

dan di sekolah
Afektif

kerukunan
tetap

diantara

terjalin

baik

mengingatkan siswa mengenai
arti dari hidup rukun.

1.1.4 Melaporkan

Fase 4: Mengembangkan dan

hasil kerja

menyajikan hasil karya
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berkaitan dengan

(a) Guru

meminta

siswa

gotong royong

menyiapkan

tentang sikap

diskusi kelompok secara rapi,

saling berbagi di

rinci, dan sistematis.

rumah dan di

laporan

hasil

(b) Guru berkeliling mencermati

sekolah

siswa

1.1.5 Mengnilaii

laporan hasil diskusi, dan

perbedaan
pendapat teman
ketika
membicarakan
gotong royong
tentang sikap
saling berbagi di

bekerja

memberi

menyusun

bantuan,

bila

diperlukan.
(c) Guru

meminta

menentukan

siswa
perwakilan

kelompok secara musyawarah
untuk

menyajikan

(mempresentasikan)

laporan

di depan kelas.

rumah dan di
sekolah
1.1.6
Bekerjasama
dengan teman
ketika
mendiskusikan

Fase 5: Menganalisa dan
mengevaluasi proses pemecahan
masalah.
(a) Guru
kelompok
untuk

meminta

semua

bermusyawarah
menentukan

satu
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gotong royong

kelompok

tentang sikap

mempresentasikan

saling berbagi di

(mengkomunikasikan)

hasil

rumah dan di

diskusinya

kelas

sekolah
Psikomotorik
1.1.6
Menyelesaikan
soal tentang
berkaitan dengan

secara

yang

di

depan

runtun,

sistematis,

santun, dan hemat waktu.
(b) Guru

memberi

kesempatan

kepada siswa dari kelompok
penyaji

untuk

memberikan

penjelasan tambahan dengan
baik.

gotong royong
tentang sikap
saling berbagi di
rumah dan di
sekolah
1.1.7 Melaporkan
hasil kerja
kelompok

(c) Guru

memberi

kesempatan

kepada siswa dari kelompok
lain

untuk

tanggapan
diskusi

memberikan

terhadap
kelompok

hasil
penyaji

dengan sopan.
(d) Guru

melibatkan

mengevaluasi

siswa
jawaban

berkaitan dengan

kelompok

gotong royong

masukan dari siswa yang lain

tentang sikap

dan membuat kesepakatan, bila

penyaji

serta
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saling berbagi di

jawaban

rumah dan di

siswa sudah benar.

sekolah

(e) Guru

yang

disampaikan

memberi

kesempatan

Kognitif

kepada kelompok lain yang

1.1.1

mempunyai jawaban berbeda
dari kelompok penyaji pertama

Menunjukk

untuk

an sikap-sikap

hasil

yang berkaitan

secara

dengan gotong

santun,

royong tentang

mengkomunikasikan
diskusi

kelompoknya

runtun,
dan

sistematis,

hemat

waktu.

Apabila ada lebih dari satu

sikap saling

kelompok, maka guru meminta

tolong-menolong

siswa

di rumah dan di

menentukan urutan penyajian.

sekolah

-

1.1.2

bermusyawarah

Selanjutnya, guru membuka
cakrawala penerapan ide dari

Mengidenti

penyelesaian masalah tersebut

fikasi sikap-sikap

untuk menemukan rumus (ide)

positif yang

umum

untuk

berkaitan dengan

banyak

kemungkinan

gotong royong

terjadi dari suatu fenomena.

tentang sikap

-

menentukan
yang

Guru mendorong agar siswa
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saling tolong-

secara aktif terlibat dalam

menolong di

diskusi kelompok serta saling

rumah dan di

bantu

sekolah

masalah tersebut.

1.1.3

-

untuk menyelesaikan

Selama siswa bekerja di dalam
kelompok,

Menyebutkan cara

guru

memperhatikan

berperilaku yang

dan

mendorong semua siswa untuk

baik berkaitan

terlibat

diskusi,

dengan gotong

mengarahkan

royong tentang

kelompok

sikap saling

jauh pekerjaannya.

tolong-menolong

-

bila

yang

dan
ada

melenceng

Salah satu kelompok diskusi

di rumah dan di

(tidak harus yang terbaik)

sekolah

diminta
mempresentasikan

Afektif

hasil

diskusinya ke depan kelas.

1.1.4 Melaporkan

Sementara

hasil kerja

kelompok

menanggapi

berkaitan dengan

lain,
dan

menyempurnakan apa yang

gotong royong
tentang sikap

untuk

dipresentasikan.
-

Guru mengumpulkan semua

saling tolong-
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hasil diskusi tiap kelompok

menolong di
rumah dan di

Dengan tanya jawab, guru

sekolah

mengarahkan semua siswa pada

1.1.5 Mengnilaii

kesimpulan mengenai

perbedaan

permasalahan tersebut.

pendapat teman

Pertemuan 2

ketika

-

Guru memberikan permasalahan

membicarakan

kepada siswa berupa pertanyaan

gotong royong

“Mengapa kita harus saling

tentang sikap

berbagi dengan teman?”

saling tolongmenolong di

-

Siswa

mencoba

menjawab

pertanyaan dari guru

rumah dan di

Fase 1: Orientasi siswa pada

sekolah

masalah:

1.1.6

a) Guru mengajukan masalah 1

Bekerjasama

yang tertera pada Lembar

dengan teman

Aktivitas Siswa (LAS) dengan

ketika
mendiskusikan
gotong royong

gambar.
b) Guru

meminta

siswa

mengamati

(membaca)

memahami

masalah

dan

secara

tentang sikap
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saling tolong-

individu dan mengajukan hal-

menolong di

hal

rumah dan di

terkait masalah yang disajikan.

sekolah
Psikomotorik
1.1.6
Menyelesaikan
soal tentang

yang

c) Jika

belum

ada

mengalami

siswa

yang

masalah,

guru

mempersilahkan

siswa

lain

untuk memberikan tanggapan.
Bila

diperlukan,

guru

memberikan bantuan secara

berkaitan dengan

klasikal

gotong royong

scaffolding.

tentang sikap

dipahami

d) Guru

melalui

pemberian

meminta

siswa

saling tolong-

menuliskan

informasi

menolong di

terdapat dari masalah tersebut

rumah dan di

secara

sekolah

menggunakan bahasa sendiri.

teliti

yang

dengan

1.1.7 Melaporkan

Fase 2: Mengorganisasikan siswa

hasil kerja

belajar

kelompok

a) Guru

meminta

siswa

berkaitan dengan

membentuk

gotong royong

heterogen (sesuai pembagian

tentang sikap

kelompok

kelompok

yang

telah
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saling tolongmenolong di

direncanakan oleh guru.
b) Guru

menyediakan

media

rumah dan di

untuk setiap kelompok berupa,

sekolah

memilih

gambar

yang

berkaitan dengan tema yang
dibahas yaitu saling berbagi.
c) Siswa

berkolaborasi

untuk

menyelesaikan masalah yang
terdapat pada gambar dan
menuliskan masalahnya.
d) Guru berkeliling mencermati
siswa bekerja, mencermati dan
menemukan berbagai kesulitan
yang

dialami

siswa,

memberikan

serta

kesempatan

kepada siswa untuk bertanya
hal-hal yang belum dipahami.
e) Guru

memberi

(scaffolding)

bantuan
berkaitan

kesulitan yang dialami siswa
secara

individu,

kelompok,

atau klasikal.
f) Meminta siswa bekerja sama
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untuk menghimpun berbagai
konsep dan aturan PKn yang
sudah

dipelajari

memikirkan

secara

strategi

pemecahan

berguna

untuk

serta
cermat
yang

pemecahan

masalah.
g) Mendorong siswa agar bekerja
sama dalam kelompok.

Fase 3: Membimbing
penyelidikan individu dan
kelompok.
a) Meminta

siswa

melihat

hubungan-hubungan
berdasarkan

informasi/data

terkait membangun
b) Guru

meminta

siswa

melakukan eksperimen dengan
media yang disediakan untuk
menyelesaikan masalah, yaitu
(a) mencatat semua kegiatan
yang dapat dilakukan dengan
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saling berbagi bersama teman,
(b) mencatat kegiatan yang
bukan

termasuk

dalam

kegiatan saling berbagi.
c) Guru

meminta

mendiskusikan
sebaiknya

siswa

apa

yang

dilakukan

siswa

agar mereka tetap mau saling
berbagi dengan teman. Bila
siswa

belum

mampu

menjawabnya, guru memberi
scaffolding

dengan

mengingatkan siswa mengenai
arti dari hidup rukun.

Fase 4: Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya
a) Guru

meminta

menyiapkan

siswa

laporan

hasil

diskusi kelompok secara rapi,
rinci, dan sistematis.
b) Guru berkeliling mencermati
siswa

bekerja

menyusun
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laporan

hasil

memberi

diskusi, dan

bantuan,

bila

diperlukan.
c) Guru

meminta

menentukan

siswa
perwakilan

kelompok secara musyawarah
untuk

menyajikan

(mempresentasikan) laporan di
depan kelas.

Fase 5: Menganalisa dan
mengevaluasi proses pemecahan
masalah.
a) Guru

meminta

kelompok
untuk

semua

bermusyawarah
menentukan

kelompok

satu
yang

mempresentasikan
(mengkomunikasikan)

hasil

diskusinya di depan kelas
secara

runtun,

sistematis,

santun, dan hemat waktu.
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b) Guru

memberi

kesempatan

kepada siswa dari kelompok
penyaji

untuk

memberikan

penjelasan tambahan dengan
baik.
c) Guru

memberi

kesempatan

kepada siswa dari kelompok
lain

untuk

tanggapan
diskusi

memberikan

terhadap
kelompok

hasil
penyaji

dengan sopan.
d) Guru

melibatkan

mengevaluasi
kelompok

siswa
jawaban

penyaji

serta

masukan dari siswa yang lain
dan
bila

membuat

kesepakatan,

jawaban

disampaikan

yang

siswa

sudah

benar.
e) Guru

memberi

kesempatan

kepada kelompok lain yang
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mempunyai jawaban berbeda
dari kelompok penyaji pertama
untuk
hasil

mengkomunikasikan
diskusi

secara

kelompoknya

runtun, sistematis,

santun,

dan

hemat

waktu.

Apabila ada lebih dari satu
kelompok,

maka

meminta

guru
siswa

bermusyawarah

menentukan

urutan penyajian.
-

Selanjutnya, guru membuka
cakrawala penerapan ide dari
penyelesaian masalah tersebut
untuk menemukan rumus (ide)
umum

untuk

menentukan

banyak

kemungkinan

yang

terjadi dari suatu fenomena.
-

Guru mendorong agar siswa
secara aktif terlibat dalam
diskusi kelompok serta saling
bantu

untuk

menyelesaikan

masalah tersebut.
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-

Selama siswa bekerja di dalam
kelompok,

guru

memperhatikan

dan

mendorong semua siswa untuk
terlibat

diskusi,

mengarahkan
kelompok

dan

bila

yang

ada

melenceng

jauh pekerjaannya.
-

Salah satu kelompok diskusi
(tidak harus yang terbaik)
diminta

untuk

mempresentasikan

hasil

diskusinya ke depan kelas.
Sementara

kelompok

lain,

menanggapi

dan

menyempurnakan

apa yang

dipresentasikan.
-

Guru mengumpulkan semua
hasil diskusi tiap kelompok

-

Dengan tanya jawab, guru
mengarahkan
pada

semua

kesimpulan

siswa

mengenai

permasalahan tersebut.
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Pertemuan 3
-

Guru memberikan permasalahan
kepada siswa berupa pertanyaan
“Apa dampaknya jika kita tidak
saling tolong-menolong?”

-

Siswa

mencoba

menjawab

pertanyaan dari guru

Fase 1: Orientasi siswa pada
masalah:
a) Guru mengajukan masalah 1
yang tertera pada Lembar
Aktivitas Siswa (LAS) dengan
bantuan IT (power point) atau
gambar.
b) Guru

meminta

siswa

mengamati

(membaca)

memahami

masalah

dan
secara

individu dan mengajukan halhal

yang

belum

dipahami

terkait masalah yang disajikan.
c) Jika

ada

mengalami

siswa

yang

masalah,

guru
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mempersilahkan

siswa

lain

untuk memberikan tanggapan.
Bila

diperlukan,

guru

memberikan bantuan secara
klasikal

melalui

pemberian

scaffolding.
d) Guru

meminta

menuliskan

siswa

informasi

yang

terdapat dari masalah tersebut
secara

teliti

dengan

menggunakan bahasa sendiri.

Fase 2: Mengorganisasikan siswa
belajar
a) Guru

meminta

membentuk

siswa
kelompok

heterogen (sesuai pembagian
kelompok

yang

telah

direncanakan oleh guru.
b) Guru

menyediakan

media

untuk setiap kelompok berupa,
memilih

gambar

yang

berkaitan dengan tema yang
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dibahas yaitu saling tolongmenolong.
c) Siswa

berkolaborasi

untuk

menyelesaikan masalah yang
terdapat pada gambar dan
menuliskan masalahnya.
d) Guru berkeliling mencermati
siswa bekerja, mencermati dan
menemukan berbagai kesulitan
yang

dialami

siswa,

memberikan

serta

kesempatan

kepada siswa untuk bertanya
hal-hal yang belum dipahami.
e) Guru

memberi

bantuan

(scaffolding)

berkaitan

kesulitan yang dialami siswa
secara

individu,

kelompok,

atau klasikal.
f) Meminta siswa bekerja sama
untuk menghimpun berbagai
konsep dan aturan PKn yang
sudah

dipelajari

memikirkan

secara

serta
cermat
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strategi

pemecahan

berguna

untuk

yang

pemecahan

masalah.
g) Mendorong siswa agar bekerja
sama dalam kelompok.

Fase 3: Membimbing
penyelidikan individu dan
kelompok.
a) Meminta

siswa

melihat

hubungan-hubungan
berdasarkan

informasi/data

terkait membangun
b) Guru

meminta

siswa

melakukan eksperimen dengan
media yang disediakan untuk
menyelesaikan masalah, yaitu
(a) mencatat semua kegiatan
tolong

menolong

yang

dilakukan dengan teman di
sekolah, (b) mencatat kegiatan
tolong menolong ketika berada
di rumah.
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c) Guru

meminta

mendiskusikan
sebaiknya

siswa

apa

yang

dilakukan

siswa

agar mereka tetap mau saling
tolong-menolong
teman.

Bila

dengan

siswa

belum

mampu menjawabnya, guru
memberi scaffolding dengan
mengingatkan siswa mengenai
arti dari hidup rukun.

Fase 4: Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya
a) Guru

meminta

menyiapkan

siswa

laporan

hasil

diskusi kelompok secara rapi,
rinci, dan sistematis.
b) Guru berkeliling mencermati
siswa

bekerja

laporan

hasil

memberi

menyusun
diskusi, dan

bantuan,

bila

diperlukan.
c) Guru

meminta

siswa

93

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menentukan

perwakilan

kelompok secara musyawarah
untuk

menyajikan

(mempresentasikan) laporan di
depan kelas.

Fase 5: Menganalisa dan
mengevaluasi proses pemecahan
masalah.
a) Guru

meminta

kelompok
untuk

semua

bermusyawarah
menentukan

kelompok

satu
yang

mempresentasikan
(mengkomunikasikan)

hasil

diskusinya di depan kelas
secara

runtun,

sistematis,

santun, dan hemat waktu.
b) Guru

memberi

kesempatan

kepada siswa dari kelompok
penyaji

untuk

memberikan

penjelasan tambahan dengan
baik.
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c) Guru

memberi

kesempatan

kepada siswa dari kelompok
lain

untuk

tanggapan
diskusi

memberikan

terhadap
kelompok

hasil
penyaji

dengan sopan.
d) Guru

melibatkan

mengevaluasi
kelompok

siswa
jawaban

penyaji

serta

masukan dari siswa yang lain
dan

membuat

bila

kesepakatan,

jawaban

disampaikan

yang

siswa

sudah

benar.
e) Guru

memberi

kesempatan

kepada kelompok lain yang
mempunyai jawaban berbeda
dari kelompok penyaji pertama
untuk
hasil
secara
santun,

mengkomunikasikan
diskusi

kelompoknya

runtun, sistematis,
dan

hemat

waktu.

Apabila ada lebih dari satu
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kelompok,

maka

meminta

guru
siswa

bermusyawarah

menentukan

urutan penyajian.
-

Selanjutnya, guru membuka
cakrawala penerapan ide dari
penyelesaian masalah tersebut
untuk menemukan rumus (ide)
umum

untuk

menentukan

banyak

kemungkinan

yang

terjadi dari suatu fenomena.
-

Guru mendorong agar siswa
secara aktif terlibat dalam
diskusi kelompok serta saling
bantu

untuk menyelesaikan

masalah tersebut.
-

Selama siswa bekerja di dalam
kelompok,

guru

memperhatikan

dan

mendorong semua siswa untuk
terlibat

diskusi,

mengarahkan
kelompok

yang

bila

dan
ada

melenceng
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jauh pekerjaannya.
-

Salah satu kelompok diskusi
(tidak harus yang terbaik)
diminta

untuk

mempresentasikan

hasil

diskusinya ke depan kelas.
Sementara

kelompok

lain,

menanggapi

dan

menyempurnakan apa yang
dipresentasikan.
-

Guru mengumpulkan semua
hasil diskusi tiap kelompok

-

Dengan tanya jawab, guru
mengarahkan
pada

semua

kesimpulan

siswa

mengenai

permasalahan tersebut.
Kegiatan Penutup

-

Guru mengajak siswa untuk
membuat

kesimpulan

tentang pembelajaran pada
hari ini.
-

Siswa

membuat

reflesi
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tentang pembelajaran hari
ini.
Bagaimana

perasaanmu

pada saat pembelajaran?
Kesulitan apa yang kamu
rasakan saat pembelajaran?
-

Guru memberikan post test
kepada siswa.

-

Guru memberikan tindak
lanjut kepada siswa.

-

Guru mengajak peserta didik
untuk menutup pembelajaran
dengan berdoa.
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Lampiran 4 Rencana Rancangan Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
KELAS 2 SEMESTER I
HIDUP BERGOTONG ROYONG

Disusun oleh :
Yustina Mira Andika // 131134012

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2016
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Tegalrejo 2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester

: II/1

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

1. Membiasakan hidup bergotong royong
B.

Kompetensi Dasar

1.1 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong
C. Indikator
Kognitif

1.1.1 Menunjukkan sikap-sikap yang berkaitan dengan gotong royong tentang
hidup rukun di rumah dan di sekolah
1.1.2 Mengidentifikasi sikap-sikap positif yang berkaitan dengan gotong royong
tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah
1.1.3

Menyebutkan cara berperilaku yang baik berkaitan dengan gotong royong
tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah

Afektif
1.1.4 Melaporkan hasil kerja tentang gotong royong tentang hidup rukun di rumah
dan di sekolah dengan percaya diri
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1.1.5 Mengnilaii perbedaan pendapat teman ketika membicarakan gotong royong
tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah
1.1.6 Bekerjasama dengan teman ketika mendiskusikan gotong royong tentang
hidup rukun di rumah dan di sekolah
Psikomotorik
1.1.6 Menyelesaikan soal tentang gotong royong tentang hidup rukun di rumah dan
di sekolah
1.1.7 Melaporkan hasil kerja kelompok tentang gotong royong tentang hidup rukun
di rumah dan di sekolah
D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif
1.1.1.1 Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menunjukkan contoh sikap-sikap
yang berkaitan dengan gotong royong tentang hidup rukundi rumah dan di
sekolah dengan benar
1.1.1.2 Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang
berkaitan dengan gotong royong tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah
1.1.1.3 Setelah kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan cara berperilaku yang
baik berkaitan dengan gotong royong tentang hidup rukun di rumah dan di
sekolah.
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Afektif
1.1.1.4 Setelah diskusi kelompok, siswa mampu melaporkan hasil kerja tentang gotong
royong tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah dengan percaya diri
dengan percaya diri
1.1.1.5 Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan gotong royong tentang
hidup rukun di rumah dan di sekolah
1.1.1.6 Melalui diskusi kelompok, siswa mampu bekerja sama dengan teman ketika
mendiskusikan gotong royong tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah
Psikomotorik
1.1.1.7 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menyelesaikan soal tentang gotong
royong tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah dengan benar
1.1.1.8 Setelah diskusi kelompok, siswa mampu melaporkan hasil kerja kelompok
tentang gotong royong tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah dengan
penuh percaya diri
E. Materi Ajar
Hidup rukun:
1. Arti rukun
2. Pentingnya hidup rukun
3. Rukun di berbagai tempat
4. Penerapan hidup rukun
Dalam lingkungan rumah dan sekolah pasti ada suatu perbedaan yaitu beda agama, ras,
dan suku bangsa. Tetapi walaupun ada perbedaan kita harus hidup rukun agar dapat
menciptakan suasana yang damai dan nyaman. Untuk mewujudkan hidup rukun kita harus
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mau berteman dengan siapa saja dan juga harus saling mengasihi, menyayangi dengan
manusia tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa
F. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran
a. Pendekatan

: Student Center Learning (SCL)

b. Model

: Problem Based Learning (PBL)

c. Metode Pembelajaran : Tanya Jawab, Demonstrasi, Diskusi, dan Penugasan

G.

Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
waktu

Pertemuan 1
1. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam.
a. Motivasi
2. Guru

memberikan

motivasi

kepada

siswa

dengan

bernyanyi:

10
menit

Disini rukun, disana rukun
Dimana-mana hidupku rukun,
Di rumah rukun, di sekolah rukun
Pendahuluan

Di mana-mana ku hidup rukun
Lalalala…lalala…lala..lala…lalala…lalalalalalalaa2X
b. Apersepsi
3. Guru menanyakan beberapa pertanyaan contoh sikap yang
menunjukkan tentang hidup rukun di sekolah, di rumah,
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maupun di masyarakat
c. Orientasi
4.Guru menjelaskan apa saja kegiatan yang akan mereka
lakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai dari
kegiatan tersebut.
1. Fase 1: Orientasi siswa pada masalah:
-

45

Guru mengajukan masalah 1 yang tertera pada

menit

Lembar Aktivitas Siswa (LAS) dengan bantuan
gambar.
-

Guru meminta siswa mengamati (membaca) dan
memahami masalah secara individu dan mengajukan
hal-hal yang belum dipahami terkait masalah yang
disajikan.

-

Jika ada siswa yang mengalami masalah, guru
mempersilahkan

Kegiatan Inti

tanggapan.
bantuan

Bila

siswa

lain

diperlukan,

secara

klasikal

untuk

memberikan

guru

memberikan

melalui

pemberian

scaffolding.
-

Guru meminta siswa menuliskan informasi yang
terdapat dari masalah tersebut secara teliti dengan
menggunakan bahasa sendiri.

2. Fase 2: Mengorganisasikan siswa belajar
-

Guru meminta siswa membentuk kelompok heterogen
(sesuai

pembagian

kelompok

yang

telah

direncanakan oleh guru)
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-

Guru menyediakan media untuk setiap kelompok
berupa gambar yang berkaitan dengan tema yang
dibahas yaitu hidup rukun.

-

Siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah
yang

terdapat

pada

gambar

dan

menuliskan

masalahnya.
-

Guru

berkeliling

mencermati

siswa

bekerja,

mencermati dan menemukan berbagai kesulitan yang
dialami siswa, serta memberikan kesempatan kepada
siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami.
-

Guru

memberi

bantuan

(scaffolding)

berkaitan

kesulitan yang dialami siswa secara individu,
kelompok, atau klasikal.
-

Meminta siswa bekerja sama untuk menghimpun
berbagai konsep dan aturan PKn yang sudah
dipelajari serta memikirkan secara cermat strategi
pemecahan yang berguna untuk pemecahan masalah.

-

Mendorong

siswa

agar

bekerja

sama

dalam

kelompok.
3. Fase 3: Membimbing penyelidikan individu dan
kelompok.
-

Meminta

siswa

melihat

hubungan-hubungan

berdasarkan informasi/data terkait membangun
-

Guru meminta siswa mendiskusikan apa yang
sebaiknya dilakukan siswa agar kerukunan diantara
mereka tetap terjalin baik dengan teman aki-laki atau
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perempuan. Bila siswa belum mampu menjawabnya,
guru memberi scaffolding dengan mengingatkan
siswa mengenai arti dari hidup rukun.
4. Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
-

Guru meminta siswa menyiapkan laporan hasil
diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis.

-

Guru berkeliling mencermati siswa bekerja menyusun
laporan hasil diskusi, dan memberi bantuan, bila
diperlukan.

-

Guru

meminta

siswa

menentukan

perwakilan

kelompok secara musyawarah untuk menyajikan
(mempresentasikan) laporan di depan kelas.
5. Fase

5:

Menganalisa

dan

mengevaluasi

proses

pemecahan masalah.
-

Guru meminta semua kelompok bermusyawarah
untuk

menentukan

mempresentasikan

satu

kelompok

yang

(mengkomunikasikan)

hasil

diskusinya di depan kelas secara runtun, sistematis,
santun, dan hemat waktu.
-

Guru memberi kesempatan kepada siswa dari
kelompok penyaji untuk memberikan penjelasan
tambahan dengan baik.

-

Guru memberi kesempatan kepada siswa dari
kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap
hasil diskusi kelompok penyaji dengan sopan.

-

Guru

melibatkan

siswa

mengevaluasi

jawaban
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kelompok penyaji serta masukan dari siswa yang lain
dan membuat kesepakatan, bila jawaban yang
disampaikan siswa sudah benar.
-

Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain
yang mempunyai jawaban berbeda dari kelompok
penyaji pertama untuk mengkomunikasikan hasil
diskusi kelompoknya secara

runtun, sistematis,

santun, dan hemat waktu. Apabila ada lebih dari satu
kelompok, maka guru meminta siswa bermusyawarah
menentukan urutan penyajian.
-

Selanjutnya, guru membuka cakrawala penerapan ide
dari penyelesaian masalah tersebut untuk menemukan
rumus (ide) umum untuk menentukan banyak
kemungkinan yang terjadi dari suatu fenomena.

-

Guru mendorong agar siswa secara aktif terlibat
dalam diskusi kelompok serta saling bantu untuk
menyelesaikan masalah tersebut.

-

Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru
memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk
terlibat diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok
yang melenceng jauh dari pekerjaannya.

-

Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang
terbaik) diminta untuk mempresentasikan hasil
diskusinya ke depan kelas. Sementara kelompok lain,
menanggapi

dan

menyempurnakan

apa

yang

dipresentasikan.
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-

Guru mengumpulkan semua hasil diskusi tiap
kelompok

-

Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa
pada kesimpulan mengenai permasalahan tersebut.

Menyimpulkan
-

Guru bersama siswa menyimpulkan tenang materi

10
menit

yang sudah dipelajari.
-

Siswa merangkum kegiatan materi pelajaran melalui

tanya jawab dengan guru.:
“Apa yang sudah kita pelajari hari ini?”
“Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari
pembelajaran hari ini?”
-

Siswa melakukan evaluasi melalui tanya jawab
dengan guru sambil mengkonfirmasi dengan jawaban
siswa.

-

Guru bersama siswa memperbaiki apabila terdapat
hal

yang salah dan menguatkan hal-hal yang sudah benar.
Refleksi dan Tindak lanjut
-

Siswa merefleksikan terhadap kegiatan pembelajaran

yang sudah dilaksanakan.
Penutup

a. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran PKn
tentang hidup rukun?
b. Apakah ada kesulitan yang kalian hadapi ?
-

Guru bersama siswa merangkum materi mengenai
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hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari.
-

Kegiatan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah dan

menginformasikan agar siswa mempelajari materi yang
akan dibahas pada pertemuan berikutnya.
-

Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan

mengajak siswa berdoa,

H. Media, alat dan sumber pembelajaran
a.

Media

: Gambar tentang hidup rukun

b.

Alat

: Alat tulis, Papan Tulis Whiteboard, Spidol, Pensil, dan
Penggaris.

c.

Sumber Pembelajaran :
Sunarso. (2009). Pelajaran PKn 2 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 2
SD. Jakarta : PT Yudhistira

I.

Penilaian
1) Jenis/teknik penilaian
Aspek Penilaian

Jenis Penilaian

Instrumen Penilaian

Pengetahuan

Tes uraian

Soal tes isian

Keterampilan

Performa

Individu

Sikap

Observasi

Lembar Observasi

1) Rubrik Penilaian (Terlampir)
2) Pedoman penskoran (Terlampir)
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1. Penilaian pengetahuan :
Indikator : 4.1.1 sikap-sikap yang berkaitan dengan gotong royong tentang
hidup rukun
Soal
1. Bagaimana sikap kita
ketika berada di rumah
agar tidak bertengkar
dengan kakak?

Kriteria

Skor

Siswa menjawab namun jawaban
sudah benar.

1

Siswa menjawab namun jawaban
salah.

0

Keterangan :
Penilaaian : Jumlah skor nilai
(Jumlah jawaban benar x 2 : 3)= ......
Penilaian keterampilan

No

Nama

Aspek keterampilan yang di nilai
Keaktifan
Kreativitas Keberanian

1
2
3
4

Berikan tanda √ sesuai dengan kriteria penilaian sikap dan keterampilan
Penilaian: Observasi (Pengamatan)
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Indikator : Mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam cerita

No

Nama

Perilaku yang diamati
Percaya
Displin
Aktif
diri

1
2
3
4
Berikan tanda √ sesuai dengan kriteria penilaian sikap dan keterampilan
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Nama

:

Kelas

:

Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan yang berada di bawah
gambar tersebut!

1. Apa yang dilakukan oleh kedua anak pada gambar tersebut?
2. Apakah gambar tersebut mencerminkan hidup yang rukun?
3. Bagaimana cara kalian agar dapat hidup rukun dengan keluarga dan teman?

1. Apa yang dilakukan oleh anak pada gambar tersebut?
2. Apakah gambar tersebut mencerminkan hidup yang rukun?
3. Bagaimana cara kalian ketika melihat kejadian seperti gambar di atas?
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Refleksi
1. Pembelajaran apa yang kamu dapatkan ?

2. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari pembelajaran hari ini?

3. Kamu dapat belajar apa tentang pembelajaran hari ini?

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

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Tegalrejo 2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester

: II/1

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

1. Membiasakan hidup bergotong royong
B.

Kompetensi Dasar
1.1 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong

C. Indikator
Kognitif

1.1.1 Menunjukkan sikap-sikap yang berkaitan dengan gotong royong tentang
sikap saling berbagi di rumah dan di sekolah.
1.1.2 Mengidentifikasi sikap-sikap positif yang berkaitan dengan gotong royong
tentang sikap saling berbagi di rumah dan di sekolah.
1.1.3 Menyebutkan cara berperilaku yang baik berkaitan dengan gotong royong
tentang sikap saling berbagi di rumah dan di sekolah.
Afektif
1.1.4 Melaporkan hasil kerja berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling
berbagi di rumah dan di sekolah.
1.1.5 Menggali perbedaan pendapat teman ketika membicarakan gotong royong
tentang sikap saling berbagi di rumah dan di sekolah.
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1.1.6 Bekerjasama dengan teman ketika mendiskusikan gotong royong tentang
sikap saling berbagi di rumah dan di sekolah.
Psikomotorik
1.1.6 Menyelesaikan soal tentang berkaitan dengan gotong royong tentang sikap
saling berbagi di rumah dan di sekolah.
1.1.7 Melaporkan hasil kerja kelompok berkaitan dengan gotong royong tentang
sikap saling berbagi di rumah dan di sekolah.
D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif
1.1.1.1 Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menunjukkan contoh sikap-sikap
yang berkaitan dengan gotong royong tentang saling berbagi di rumah dan di
sekolah dengan benar.
1.1.1.2 Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang
berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling berbagi di rumah dan di
sekolah.
1.1.1.3 Setelah kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan cara berperilaku
yang baik berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling berbagi di
rumah dan di sekolah.
Afektif
1.1.1.4 Setelah diskusi kelompok, siswa mampu melaporkan hasil kerja berkaitan
dengan gotong royong tentang sikap saling berbagi di rumah dan di sekolah
dengan percaya diri dengan percaya diri.
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1.1.1.5 Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan mengenai gotong royong
tentang sikap saling berbagi di rumah dan di sekolah.
1.1.1.6 Melalui diskusi kelompok, siswa mampu bekerja sama dengan teman ketika
mendiskusikan mengenai gotong royong tentang sikap saling berbagi di rumah
dan di sekolah
Psikomotorik
1.1.1.7 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menyelesaikan soal berkaitan dengan
gotong royong tentang sikap saling berbagi di rumah dan di sekolah dengan
benar.
1.1.1.8 Setelah diskusi kelompok, siswa mampu melaporkan hasil kerja kelompok
berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling berbagi di rumah dan di
sekolah dengan penuh percaya diri .
E. Materi Ajar
Saling berbagi:
a. Saling berbagi di rumah
b. Saling berbagi di sekolah
c. Saling berbagi di masyarakat
Saling berbagi dengan sesama tanpa memandang perbedaan agama dan suku bangsa
merupakan sikap yang terpuji. Berbagi yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan
dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan berbuat dengan hati yang tulus, contoh sikap
saling berbagi dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberi bantuan pada teman yang
tertimpa musibah/mendapat kecelakaan, memberikan sedekah pada peminta-minta dan di
sekolah misalnya: memberikan pinjaman alat tulis pada teman yang tidak membawa alat
tulis.
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2.

Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran
a. Pendekatan

: Student Center Learning (SCL)

b. Model

: Problem Based Learning (PBL)

c. Metode Pembelajaran : Tanya Jawab, Demonstrasi, Diskusi, dan
Penugasan

F.

Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
waktu

Pertemuan 1
1. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam.
a. Motivasi
2. Guru

memberikan

motivasi

kepada

siswa

dengan

bernyanyi lagu:

10
menit

Nada: pelangi-pelangi
Alangkah Indahnya hidup berbagi
Memberikan dengan setulus hatimu
Pendahuluan

Di rumah, sekolah, dan di masyarakat
Berbagi, memberi, setulus hati…….
b. Apersepsi
3. Guru menanyakan beberapa pertanyaan sikap yang
menunjukkan tentang saling berbagi di sekolah, di
rumah, maupun di masyarakat
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c. Orientasi
4.Guru menjelaskan apa saja kegiatan yang akan mereka
lakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai dari
kegiatan tersebut.
Fase 1: Orientasi siswa pada masalah:
-

45

Guru mengajukan masalah 1 yang tertera pada

menit

Lembar Aktivitas Siswa (LAS) dengan gambar.
-

Guru meminta siswa mengamati (membaca) dan
memahami masalah secara individu dan mengajukan
hal-hal yang belum dipahami terkait masalah yang
disajikan.

-

Jika ada siswa yang mengalami masalah, guru
mempersilahkan
tanggapan.

Kegiatan Inti

bantuan

Bila

siswa

lain

diperlukan,

secara

klasikal

untuk

memberikan

guru

memberikan

melalui

pemberian

scaffolding.
-

Guru meminta siswa menuliskan informasi yang
terdapat dari masalah tersebut secara teliti dengan
menggunakan bahasa sendiri.

Fase 2: Mengorganisasikan siswa belajar
-

Guru meminta siswa membentuk kelompok heterogen
(sesuai

pembagian

kelompok

yang

telah

direncanakan oleh guru).
-

Guru menyediakan media untuk setiap kelompok
berupa, memilih gambar yang berkaitan dengan tema
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yang dibahas yaitu saling berbagi.
-

Siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah
yang

terdapat

pada

gambar

dan

menuliskan

masalahnya.
-

Guru

berkeliling

mencermati

siswa

bekerja,

mencermati dan menemukan berbagai kesulitan yang
dialami siswa, serta memberikan kesempatan kepada
siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami.
-

Guru

memberi

bantuan

(scaffolding)

berkaitan

kesulitan yang dialami siswa secara individu,
kelompok, atau klasikal.
-

Meminta siswa bekerja sama untuk menghimpun
berbagai konsep dan aturan PKn yang sudah
dipelajari serta memikirkan secara cermat strategi
pemecahan yang berguna untuk pemecahan masalah.

-

Mendorong

siswa

agar

bekerja

sama

dalam

kelompok.
Fase 3: Membimbing penyelidikan individu dan
kelompok.
-

Meminta

siswa

melihat

hubungan-hubungan

berdasarkan informasi/data terkait membangun
-

Guru meminta siswa melakukan eksperimen dengan
media yang disediakan
masalah, yaitu

untuk menyelesaikan

(a) mencatat semua kegiatan yang

dapat dilakukan dengan saling berbagi bersama
teman, (b) mencatat kegiatan yang bukan termasuk
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dalam kegiatan saling berbagi.
-

Guru meminta siswa mendiskusikan apa yang
sebaiknya dilakukan siswa agar mereka tetap mau
saling berbagi dengan teman. Bila siswa belum
mampu menjawabnya, guru memberi scaffolding
dengan mengingatkan siswa mengenai arti dari hidup
rukun.

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
-

Guru meminta siswa menyiapkan laporan hasil
diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis.

-

Guru berkeliling mencermati siswa bekerja menyusun
laporan hasil diskusi, dan memberi bantuan, bila
diperlukan.

-

Guru

meminta

siswa

menentukan

perwakilan

kelompok secara musyawarah untuk menyajikan
(mempresentasikan) laporan di depan kelas.
Fase 5: Menganalisa dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah.
-

Guru meminta semua kelompok bermusyawarah
untuk

menentukan

mempresentasikan

satu

kelompok

yang

(mengkomunikasikan)

hasil

diskusinya di depan kelas secara runtun, sistematis,
santun, dan hemat waktu.
-

Guru memberi kesempatan kepada siswa dari
kelompok penyaji untuk memberikan penjelasan
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tambahan dengan baik.
-

Guru memberi kesempatan kepada siswa dari
kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap
hasil diskusi kelompok penyaji dengan sopan.

-

Guru

melibatkan

siswa

mengevaluasi

jawaban

kelompok penyaji serta masukan dari siswa yang lain
dan membuat kesepakatan, bila jawaban yang
disampaikan siswa sudah benar.
-

Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain
yang mempunyai jawaban berbeda dari kelompok
penyaji pertama untuk mengkomunikasikan hasil
diskusi kelompoknya secara

runtun, sistematis,

santun, dan hemat waktu. Apabila ada lebih dari satu
kelompok, maka guru meminta siswa bermusyawarah
menentukan urutan penyajian.
-

Selanjutnya, guru membuka cakrawala penerapan ide
dari penyelesaian masalah tersebut untuk menemukan
rumus (ide) umum untuk menentukan banyak
kemungkinan yang terjadi dari suatu fenomena.

-

Guru mendorong agar siswa secara aktif terlibat
dalam diskusi kelompok serta saling bantu untuk
menyelesaikan masalah tersebut.

-

Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru
memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk
terlibat diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok
yang melenceng jauh pekerjaannya.
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-

Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang
terbaik) diminta untuk mempresentasikan hasil
diskusinya ke depan kelas. Sementara kelompok lain,
menanggapi

dan

menyempurnakan

apa

yang

dipresentasikan.
-

Guru mengumpulkan semua hasil diskusi tiap
kelompok

-

Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa
pada kesimpulan mengenai permasalahan tersebut.

Menyimpulkan
-

10

Guru bersama siswa menyimpulkan tenang materi

menit

yang
sudah dipelajari.
-

Siswa merangkum kegiatan materi pelajaran melalui

tanya jawab dengan guru.:
“Apa yang sudah kita pelajari hari ini?”
“Bagaimana

perasaan

kalian

setelah

mempelajari

pelajaran hari ini?”
-

Siswa melakukan evaluasi melalui tanya jawab
dengan

guru sambil mengkonfirmasi dengan jawaban siswa.
-

Guru bersama siswa memperbaiki apabila terdapat
hal

yang salah dan menguatkan hal-hal yang sudah benar.
Refleksi dan Tindak lanjut
-

Siswa merefleksikan terhadap kegiatan pembelajaran
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Penutup

yang sudah dilaksanakan.
c. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran PKn
tentang saling berbagi?
d. Apakah ada kesulitan yang kalian hadapi ?
-

Guru bersama siswa merangkum materi mengenai

kegiatan saling berbagi dalam kehidupan sehari-hari.
-

Kegiatan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah dan

menginformasikan materi yang akan dibahas pada
pertemuan berikutnya.
-

Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan

mengajak siswa berdoa,

G. Media, alat dan sumber pembelajaran
a.

Media : Gambar tentang saling berbagi dalam kehidupan seharihari anak.

b.

Alat

: Alat tulis, Papan Tulis Whiteboard, Spidol, Pensil, dan
Penggaris.

c.

Sumber Pembelajaran :
Sunarso. (2009). Pelajaran PKn 2 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 2
SD. Jakarta : PT Yudhistira
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H. Penilaian
2) Jenis/teknik penilaian
Aspek Penilaian

Jenis Penilaian

Instrumen Penilaian

Pengetahuan

Tes uraian

Soal tes isian

Keterampilan

Performa

Individu

Sikap

Observasi

Lembar Observasi

3) Rubrik Penilaian (Terlampir)
4) Pedoman penskoran (Terlampir)
2. Penilaian pengetahuan :
Indikator : 4.1.1 sikap-sikap yang berkaitan dengan gotong royong tentang
saling berbagi di rumah dan di sekolah
Soal
1. Apakah kamu seang

Kriteria

Skor

Siswa menjawab namun jawaban
sudah benar. b
e
Siswa menjawab
m namun jawaban
salah.
u
?

1
0

Keterangan :
Penilaaian : Jumlah skor nilai
(Jumlah jawaban benar x 2 : 3)= ......
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Penilaian keterampilan

No

Nama

Aspek keterampilan yang di nilai
Keaktifan Kreativitas Keberanian

1
2
3
Berikan tanda √ sesuai dengan kriteria penilaian sikap dan keterampilan
Penilaian: Observasi (Pengamatan)
Indikator : Mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam cerita

No

Nama

Perilaku yang diamati
Percaya
Displin
Aktif
diri

1
2
3
Berikan tanda √ sesuai dengan kriteria penilaian sikap dan keterampilan
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Nama

:

Kelas

:

1. Apa yang dilakukan pada gambar tersebut?
2. Apakah gambar tersebut mencerminkan kegiatan saling berbagi antara sesama manusia?
3. Mengapa kalian harus saling berbagi dengan keluarga dan teman?

1. Apa yang dilakukan oleh kedua anak pada gambar tersebut?
2. Apakah gambar tersebut mencerminkan sikap saling berbagi?
3. Bagaimana cara kalian ketika ada teman yang ingin meminjam barang yang kalian
miliki?
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Refleksi
1. Pembelajaran apa yang kamu dapatkan ?

2. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari pembelajaran hari ini?

3. Kamu dapat belajar apa tentang pembelajaran hari ini?

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

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Tegalrejo 2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester

: II/1

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

2.1.1 Standar Kompetensi
1. Membiasakan hidup bergotong royong
2.1.2 Kompetensi Dasar
1.1 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong
2.1.3 Indikator
Kognitif
1.1.1 Menunjukkan sikap-sikap yang berkaitan dengan gotong royong tentang
sikap saling tolong-menolong di rumah dan di sekolah
1.1.2 Mengidentifikasi sikap-sikap positif yang berkaitan dengan gotong royong
tentang sikap saling tolong-menolong di rumah dan di sekolah
1.1.3 Menyebutkan cara berperilaku yang baik berkaitan dengan gotong royong
tentang sikap saling tolong-menolong di rumah dan di sekolah
Afektif
1.1.4 Melaporkan hasil kerja berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling
tolong-menolong di rumah dan di sekolah
1.1.5 Mengnilaii perbedaan pendapat teman ketika membicarakan gotong royong
tentang sikap saling tolong-menolong di rumah dan di sekolah
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1.1.6 Bekerjasama dengan teman ketika mendiskusikan gotong royong tentang
sikap saling tolong-menolong di rumah dan di sekolah
Psikomotorik
1.1.6 Menyelesaikan soal tentang berkaitan dengan gotong royong tentang sikap
saling tolong-menolong di rumah dan di sekolah
1.1.7 Melaporkan hasil kerja kelompok berkaitan dengan gotong royong tentang
sikap saling tolong-menolong di rumah dan di sekolah
2.1.4 Tujuan Pembelajaran
Kognitif
1.1.1.1 Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menunjukkan contoh sikapsikap yang berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling tolongmenolong di rumah dan di sekolah dengan benar
1.1.1.2 Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap
yang

berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling tolong-

menolong di rumah dan di sekolah
1.1.1.3 Setelah kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan cara berperilaku
yang baik berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling tolongmenolong di rumah dan di sekolah
Afektif
1.1.1.4 Setelah diskusi kelompok, siswa mampu melaporkan hasil kerja tentang
gotong royong tentang sikap saling tolong-menolong di rumah dan di
sekolah dengan percaya diri dengan percaya diri
1.1.1.5 Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan berkaitan dengan
gotong royong tentang sikap saling tolong-menolong di rumah dan di
sekolah
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1.1.1.6 Melalui diskusi kelompok, siswa mampu bekerja sama dengan teman ketika
mendiskusikan berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling tolongmenolong di rumah dan di sekolah
Psikomotorik
1.1.1.7 Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menyelesaikan soal berkaitan
dengan gotong royong tentang sikap saling tolong-menolong di rumah dan di
sekolah dengan benar
1.1.1.8 Setelah diskusi kelompok, siswa mampu melaporkan hasil kerja kelompok
berkaitan dengan gotong royong tentang sikap saling tolong-menolong di
rumah dan di sekolah dengan penuh percaya diri
2.1.5 Materi Ajar
Tolong-menolong:
-

Pengertian tolong-menolong

-

Pentingnya hidup saling tolong-menolong

Dalam lingkungan rumah dan sekolah kita harus hidup saling tolong menolong
meskipun kita berbeda agama dan suku bangsa karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri
tanpa bantuan dari orang lain. Contoh menolong dengan harta benda yaitu memberikan
buku bacaan yanh sudah tidak dibaca, bantuan tenaga yaitu membantu mengumpulkan
sumbangan dan menyalurkan kepada yang berhak. Saling tolong menolong merupakan
pencerminan sikap gotong-royong dansebagai msesama makhluk Tuhan memang
sepantasnyasaling mengasihi tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Tolong
menolong sangat penting untuk mewujudkan hidup rukun.
2.1.6 Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran
a. Pendekatan

: Student Center Learning (SCL)

b. Model

: Problem Based Learning (PBL)

c. Metode Pembelajaran : Tanya Jawab, Demonstrasi, Diskusi, dan Penugasan
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2.1.7 Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
waktu

Pertemuan 1
1. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam.
a. Motivasi
2.Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan bernyanyi
lagu:

10
menit

Bangun tidur ku terus mandi
Tidak lupa menggosok gigi
Habis mandi ku tolong ibu
Membersihkan tempat tidurku

Pendahuluan
b. Apersepsi

3. Guru menanyakan beberapa pertanyaan contoh sikap yang
menunjukkan jika sikap tersebut adalah sikap saling
tolong-menolong
c. Orientasi
4.Guru menjelaskan apa saja kegiatan yang akan mereka
lakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai dari
kegiatan tersebut.
Fase 1: Orientasi siswa pada masalah:
-

Guru mengajukan masalah 1 yang tertera pada

45
menit

Lembar Aktivitas Siswa (LAS) dengan bantuan IT
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(power point) atau gambar.
-

Guru meminta siswa mengamati (membaca) dan
memahami masalah secara individu dan mengajukan
hal-hal yang belum dipahami terkait masalah yang
disajikan.

-

Jika ada siswa yang mengalami masalah, guru
mempersilahkan

Kegiatan Inti

tanggapan.
bantuan

siswa

Bila

lain

untuk

memberikan

guru

memberikan

diperlukan,

secara

klasikal

melalui

pemberian

scaffolding.
-

Guru meminta siswa menuliskan informasi yang
terdapat dari masalah tersebut secara teliti dengan
menggunakan bahasa sendiri.

Fase 2: Mengorganisasikan siswa belajar
-

Guru meminta siswa membentuk kelompok heterogen
(sesuai

pembagian

kelompok

yang

telah

direncanakan oleh guru.
-

Guru menyediakan media untuk setiap kelompok
berupa, memilih gambar yang berkaitan dengan tema
yang dibahas yaitu saling tolong-menolong.

-

Siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah
yang

terdapat

pada

gambar

dan

menuliskan

masalahnya.
-

Guru

berkeliling

mencermati

siswa

bekerja,

mencermati dan menemukan berbagai kesulitan yang
dialami siswa, serta memberikan kesempatan kepada
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siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami.
-

Guru

memberi

bantuan

(scaffolding)

berkaitan

kesulitan yang dialami siswa secara individu,
kelompok, atau klasikal.
-

Meminta siswa bekerja sama untuk menghimpun
berbagai konsep dan aturan PKn yang sudah
dipelajari serta memikirkan secara cermat strategi
pemecahan yang berguna untuk pemecahan masalah.

-

Mendorong

siswa

agar

bekerja

sama

dalam

kelompok.
Fase

3:

Membimbing

penyelidikan

individu

dan

kelompok.
-

Meminta

siswa

melihat

hubungan-hubungan

berdasarkan informasi/data terkait membangun
-

Guru meminta siswa melakukan eksperimen dengan
media yang disediakan

untuk menyelesaikan

masalah, yaitu (a) mencatat semua kegiatan tolong
menolong yang dilakukan dengan teman di sekolah,
(b) mencatat kegiatan tolong menolong ketika berada
di rumah.
-

Guru meminta siswa mendiskusikan apa yang
sebaiknya dilakukan siswa agar mereka tetap mau
saling tolong-menolong dengan teman. Bila siswa
belum

mampu

menjawabnya,

guru

memberi

scaffolding dengan mengingatkan siswa mengenai arti
dari hidup rukun.
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Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
-

Guru meminta siswa menyiapkan laporan hasil
diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis.

-

Guru berkeliling mencermati siswa bekerja menyusun
laporan hasil diskusi, dan memberi bantuan, bila
diperlukan.

-

Guru

meminta

siswa

menentukan

perwakilan

kelompok secara musyawarah untuk menyajikan
(mempresentasikan) laporan di depan kelas.
Fase 5: Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan
masalah.
-

Guru meminta semua kelompok bermusyawarah
untuk

menentukan

mempresentasikan

satu

kelompok

yang

(mengkomunikasikan)

hasil

diskusinya di depan kelas secara runtun, sistematis,
santun, dan hemat waktu.
-

Guru memberi kesempatan kepada siswa dari
kelompok penyaji untuk memberikan penjelasan
tambahan dengan baik.

-

Guru memberi kesempatan kepada siswa dari
kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap
hasil diskusi kelompok penyaji dengan sopan.

-

Guru

melibatkan

siswa

mengevaluasi

jawaban

kelompok penyaji serta masukan dari siswa yang lain
dan membuat kesepakatan, bila jawaban yang
disampaikan siswa sudah benar.
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-

Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain
yang mempunyai jawaban berbeda dari kelompok
penyaji pertama untuk mengkomunikasikan hasil
diskusi kelompoknya secara

runtun, sistematis,

santun, dan hemat waktu. Apabila ada lebih dari satu
kelompok, maka guru meminta siswa bermusyawarah
menentukan urutan penyajian.
-

Selanjutnya, guru membuka cakrawala penerapan ide
dari penyelesaian masalah tersebut untuk menemukan
rumus (ide) umum untuk menentukan banyak
kemungkinan yang terjadi dari suatu fenomena.

-

Guru mendorong agar siswa secara aktif terlibat
dalam diskusi kelompok serta saling bantu untuk
menyelesaikan masalah tersebut.

-

Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru
memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk
terlibat diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok
yang melenceng jauh pekerjaannya.

-

Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang
terbaik) diminta untuk mempresentasikan hasil
diskusinya ke depan kelas. Sementara kelompok lain,
menanggapi

dan

menyempurnakan

apa

yang

dipresentasikan.
-

Guru mengumpulkan semua hasil diskusi tiap
kelompok

-

Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa
pada kesimpulan mengenai permasalahan tersebut.
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Menyimpulkan
-

10

Guru bersama siswa menyimpulkan tenang materi

menit

yang
sudah dipelajari.
-

Siswa merangkum kegiatan materi pelajaran melalui

tanya jawab dengan guru.:
“Apa yang sudah kita pelajari hari ini?”
“Bagaimana

perasaan

kalian

setelah

mempelajari

pembelajaran hari ini?”
-

Siswa melakukan evaluasi melalui tanya jawab
dengan guru sambil mengkonfirmasi dengan jawaban
siswa.

-

Guru bersama siswa memperbaiki apabila terdapat
hal

yang salah dan menguatkan hal-hal yang sudah benar.
Refleksi dan Tindak lanjut
-

Siswa merefleksikan terhadap kegiatan pembelajaran
yang sudah dilaksanakan.

Penutup
a. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran PKn
tentang saling tolong-menolong?
b. Apakah ada kesulitan yang kalian hadapi ?
-

Guru bersama siswa merangkum materi mengenai

kegiatan saling tolong-menolong dalam kehidupan
sehari-hari.
-

Kegiatan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah dan

menginformasikan materi yang akan dibahas pada
pertemuan berikutnya.
-

Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan
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mengajak siswa berdoa,

H. Media, alat dan sumber pembelajaran
a. Media

: Gambar tentang saling tolong-menolong dalam
kehidupan sehari-hari anak

b. Alat

: Alat tulis, Papan Tulis Whiteboard, Spidol, Pensil, dan
Penggaris.

c. Sumber Pembelajaran :
Sunarso. (2009). Pelajaran PKn 2 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 2
SD. Jakarta : PT Yudhistira
I. Penilaian
2.1.7.1

Jenis/teknik penilaian

Aspek Penilaian

Jenis Penilaian

Instrumen Penilaian

Pengetahuan

Tes uraian

Soal tes isian

Keterampilan

Performa

Individu

Sikap

Observasi

Lembar Observasi

Rubrik Penilaian (Terlampir)
Pedoman penskoran (Terlampir)
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Penilaian pengetahuan :
Indikator : 4.1.1 sikap-sikap yang berkaitan dengan gotong royong tentang
saling tolong-menolong di rumah dan di sekolah
Soal

Kriteria

Skor

5. Apakah kamu seang berbagi

Siswa menjawab namun jawaban

1

dengan adikmu?

sudah benar.
Siswa menjawab namun jawaban

0

salah.
Keterangan :
Penilaaian : Jumlah skor nilai
(Jumlah jawaban benar x 2 : 3)= ......
Penilaian keterampilan
Aspek keterampilan yang di nilai
No

Nama

Keaktifan

Kreativitas

Keberanian

1
2
3
Berikan tanda √ sesuai dengan kriteria penilaian sikap dan keterampilan
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Penilaian: Observasi (Pengamatan)
Indikator : Mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam cerita
Perilaku yang diamati
No

Nama

Percaya

Displin

Aktif

diri
1
2
3
Berikan tanda √ sesuai dengan kriteria penilaian sikap dan keterampilan
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Nama

:

Kelas

:

1. Apa yang dilakukan pada gambar tersebut?
2. Apakah gambar tersebut mencerminkan sikap saling tolong-menolong?
3. Mengapa kalian harus saling tolong-menolong dengan keluarga dan teman?

1. Apa yang terjadi pada gambar tersebut?
2. Apakah gambar tersebut mencerminkan sikap saling tolong-menolong?
3. Apa yang sebaiknya kalian lakukan ketika meihat teman yang jatuh seperti pada gambar
di atas?
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Refleksi
1.

Pembelajaran apa yang kamu dapatkan ?

2. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari pembelajaran hari ini?

3.

Kamu dapat belajar apa tentang pembelajaran hari ini?

4.

Makna apa yang dapat kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini?
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Lampiran 5 Hasil Perhitungan Item Validitas dan Reabilitas Persepsi terhadap Model
PBL

Uji Validitas Persepsi Siswa Terhadap Model Pembelajaran Problem Based Learning
(PBL)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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

r. hitung

r.tabel

1
-0,034
0,166
0,322
0,222
-0,407
0,182
0,031
0,092
0,198
0,553
0,114
.-0,064
-0,023
0,196
-0,073
0,078
0,332
0,088
0,345
0,275
0,100

0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158

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

Item 23
Item 24
Item 25
Item 25
Item 26
Item 27
Item 28

0,325
0,117
0,005
0,005
0,205
-0,038
0,167

0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158

Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Item 29
Item 30
Item 31
Item 32
Item 33
Item 34
Item 35
Item 36
Item 37
Item 38

-0,058
0,054
-0,268
0,168
0,069
0,193
0,485
0,220
0,498
0,209

0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158

Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Lampiran 6 Hasil Perhitungan Item Validitas dan Reliabilitas Sikap Terhadap Mata
Pelajaran PKn
No
1

Pernyataan
Item 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

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

r. hitung
1
0,037
0,142
0,131
0,003
-0,009
0,148
0,198
0,088
0,184
0,204
0,167
0,137
0,251
-0,042
0,035
-0,043
0,186
-0,091
0,072
0,109
0,106
0,061
0,097
0,063
0,088
0,102
-0,092
-0,071
-0,245
0,172
-0,022
0,004
0,074

r.tabel
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158

Keputusan
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
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Tabel Relibilitas Prespsi Siswa Learning
Alpha Cronbach’s

Kriteria

0.820

Sangat Kuat

Tabel Relibilitas Sikap Siswa
Alpha Cronbach’s

Kriteria

0.885

Sangat Kuat

Lampiran 7 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Persepsi dan Sikap Siswa
Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Persepsi
N

Sikap
28

28

Mean

87.39

37.36

Std. Deviation

9.235

5.532

Absolute

.141

.188

Positive

.070

.084

Negative

-.141

-.188

Kolmogorov-Smirnov Z

.743

.996

Asymp. Sig. (2-tailed)

.638

.275

Normal Parametersa

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.
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Lampiran 8 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Persepsi dan Sikap Siswa

Descriptives
Persepsi
95% Confidence Interval for
Mean
N

Mean

Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum

Persepsi

28

87.39

9.235

1.745

83.81

90.97

64

101

Sikap

28

37.36

5.532

1.046

35.21

39.50

25

45

Total

56

62.38

26.347

3.521

55.32

69.43

25

101

Test of Homogeneity of Variances
Persepsi
Levene Statistic
6.061

df1

df2
1

Sig.
54

.017

ANOVA
Persepsi
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

35050.018

1

35050.018

3129.107

54

57.946

38179.125

55

F
604.869

Sig.
.000
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Lampiran 9 Hasil Pengujian Uji Linearitas Persepsi dan Sikap Siswa

Model
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Regression

454.547

1

454.547

Residual

371.882

26

14.303

Total

826.429

27

Sig.

31.779

.000a

a. Predictors: (Constant), Persepsi
b. Dependent Variable: Sikap

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
Persepsi

Std. Error
-1.471

6.925

.444

.079

Coefficients
Beta

t

.742

Sig.
-.212

.833

5.637

.000

a. Dependent Variable: Sikap
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Residuals Statisticsa
Minimum
Predicted Value

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

26.96

43.40

37.36

4.103

28

-2.533

1.473

.000

1.000

28

.715

1.977

.971

.287

28

26.95

43.46

37.37

4.090

28

Residual

-7.515

6.483

.000

3.711

28

Std. Residual

-1.987

1.714

.000

.981

28

Stud. Residual

-2.027

1.762

-.001

1.013

28

Deleted Residual

-7.818

6.849

-.009

3.960

28

Stud. Deleted Residual

-2.166

1.841

-.006

1.042

28

Mahal. Distance

.002

6.416

.964

1.341

28

Cook's Distance

.000

.199

.033

.047

28

Centered Leverage Value

.000

.238

.036

.050

28

Std. Predicted Value
Standard Error of Predicted
Value
Adjusted Predicted Value

a. Dependent Variable: Sikap
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Lampiran 10 Hasil Uji Korelasi (Hubungan)
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Persepsi

87.39

28

9.235

1.745

Sikap

37.36

28

5.532

1.046

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

Correlation

Persepsi & Sikap

28

Sig.

.742

.000

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval

Mean
Pair 1 Persepsi Sikap

50.036

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

6.333

1.197

of the Difference
Lower
47.580

Upper

Sig. (2t

52.491 41.806

df

tailed)
27

.000
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Lampiran 11 Lembar Kuesioner Siswa
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Lampiran 12 Lembar Expert Judgement
Rubrik Penilaian
No

Komponen Penelitian

Expert Judgement
Dosen Dosen
I
II

Guru
SD

Rerata
Skor
Total

1

Kejelasan rumusan

3

4

3

10

2

Kelengkapan cakupan rumusan
indicator

4

4

3

11

3

Kesesuaian dengan buku yang
digunakan

4

3

2

9

4

Kesesuaian dengan indikator yang
ingin dicapai

4

3

3

10

5

Kesesuaian dengan karakter peserta
didik

3

3

3

9

6

Keruntutan dan sistematika isi
instrument

3

4

4

11

7

Kesesuaian isi instrumen dengan
buku yang digunakan

4

4

2

10

8

Mencantummkan referensi buku
dalam instrument

3

3

1

7

9

Ketepatan ejaan

4

4

3

11

10

Ketepatan pilihan kata

3

4

3

10

11

Kebakuan struktur kalimat

3

3

3

9

12

Kebakuan bentuk huruf

4

3

3

10

Total Skor

117

Rata-rata

81,25
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Rumus Rata-Rata

=

ℎ
144

100

Rentang Skor
Kategori

Rentang Nilai

Layak tidak perlu perbaikan

100

Layak dengan perbaikan

41 – 99

Tidak Layak

1 – 40
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Lampiran 13 Foto-Foto Kegiatan
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