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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil SMP Negeri 1 Japah 

SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora berdiri sejak 

1985. Lokasi sekolah ini terletak di Jalan Raya Japah, Kelurahan/Desa : 

Beganjing Kecamatan Japah Kabupaten Blora. 

Area yang cukup luas dan tertata rapi, nyaman, bersih dan hijau yang 

sangat mendukung suasana belajar siswa. Selain itu untuk menunjang proses 

pembelajaran, di SMP Negeri 1 Japah dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut ini. 

Tabel 1 

Data Bagunan SMP Negeri 1 Japah Tahun 2012/2013 

No. Jenis Ruang Jumlah  Ukuran 

(𝒎𝟐) 

Kondisi 

1. Ruang Kelas 24 7 x 9 Baik  

2. Perpustakaan  1 7 x 12 Baik  

3. Lab. IPA 1 7 x 12 Baik  

4. Lab. Bahasa - - - 

5. Mushola 1 7 x 7 Rusak Sedang 

6. Lab. Media/Komputer 1 7 x 9 Baik  

7. Ketrampilan  - - - 

8. Kesenian  1 7 x 9 Baik  

9. Gudang  1 3 x 3 Rusak Sedang 

10. UKS 1 3 x 3 Rusak Sedang 

11. BP 1 2 x 3 Baik  

12. Ruang Serbaguna 1 8 x 12 Baik  

Ditinjau dari kuantitas dan kualitas guru dan karyawan, SMP Negeri 1 

Japah mempunyai 42 guru dan 12 karyawan. Guru-guru yang mengajar di 

SMP Negeri 1 Japah sebagian besar sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
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meskipun ada guru yang masih wiyata bakti, yaitu dengan rincian 29 sudah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 masih wiyata bakti. Selain itu juga SMP 

Negeri 1 Japah mempunyai guru-guru yang berkompeten dibidangnya. Hal 

itu dapat dibuktikan dengan banyaknya guru-guru di SMP Negeri 1 Japah 

yang pendidikan terakhirnya adalah Sarjana (S1) atau bahkan ada yang Pasca 

Sarjana (S2). Berikut ini adalah tabel jumlah guru SMP Negeri 1 Japah 

berdasarkan pendidikan terakhirnya. 

Tabel 2 

Jumlah Guru SMP Negeri 1 Japah berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Jabatan  Pendidkan Terakhir 

S2 S1 D3 

1. Kepala Sekolah 1 - - 

2. Guru  - 41 - 

Jumlah  1 (2,38 %) 41 (97,61 %) - 

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah guru di 

SMP Negeri 1 Japah yang pendidikan terakhinya S2 ada 1 orang atau sebesar 

2,38 %, guru yang pendidikan terakhirnya S1 sebanyak 41 orang atau sebesar 

97,61 %. 

SMP Negeri 1 Japah mempunyai 24 kelas, dengan jumlah siswa 

sebanyak 856 siswa. Berikut ini tabel jumlah siswa tiap kelasnya pada tahun 

2012/2013. 
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Tabel 3 

Jumlah Siswa SMP Negeri 1 Japah dari Kelas 7 s/d 9 

Pada Tahun 2012/2013 

No  Kelas  Jumlah Siswa 

1. 7 A 37 

2. 7 B 35 

3. 7 C 37 

4. 7 D 37 

5. 7 E 35 

6. 7 F 37 

7. 7 G 36 

8. 7 H 36 

9. 8 A 32 

10. 8 B 34 

11. 8 C 34 

12. 8 D 32 

13. 8 E 35 

14. 8 F 31 

15. 8 G 34 

16. 8 H 34 

17. 9 A 38 

18. 9 B 38 

19. 9 C 36 

20. 9 D 34 

21. 9 E 36 

22. 9 F 38 

23. 9 G 38 

24. 9 H 38 

Jumlah  956 

B. Hasil Penelitian 

1. Pra Penelitian/Pra Siklus 

Pada waktu guru PKn mengajar di kelas 7 D SMP Negeri 1 Japah 

Kecamatan Japah Kabupaten Blora, pada materi “Sikap Positif Terhadap 

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia”, dengan Standar 

Kompetensi: menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan 
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penegakan hak asasi manusia (HAM), dan kompetensi dasar: menghargai 

upaya perlindungan HAM, nampak bahwa keaktifan siswa dalam 

mengikuti pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masih kurang. 

Hal ini ditunjukkan dari 37 siswa yang sering bertanya ataupun 

mengemukakan pendapat pada waktu proses pembelajaran berlangsung 

hanya 7 orang (18,91%). Saat guru sedang menjelaskan pelajaran di depan 

kelas, ternyata sebagian besar siswa melakukan aktifitas sendiri, seperti : 

berbicara sendiri dengan teman sebelahnya, bermain penggaris, 

mengantuk, tidak memperhatikan pembelajaran dll. Hal tersebut 

menyebabkan hasil belajar siswa rendah, masih terdapat siswa yang belum 

mencapai nilai KKM ≥ 72. Dari hasil evaluasi setelah pembelajaran selesai 

hanya 12 siswa (32,43%) yang hasil belajarnya sudah mencapai KKM ≥ 

72 (tuntas), sedangkan 25 siswa (67,56%) masih mendapatkan nilai 

dibawah KKM ≥ 72 (tidak tuntas). Berikut ini adalah data nilai post tes 

siswa kelas 7 D SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora, 

pada tahap Pra Siklus : 

Tabel 4 

Daftar Nilai Post Tes Siswa Pada Materi Sikap Positif Terhadap 

Perlindungan dan Penegakan HAM Kelas 7 D SMP Negeri 1 Japah  

Tahap Pra Siklus 

No. Nis Nama Jenis 

Kelamin 

Nilai Keterangan 

1. 6457 A Q I L 70 Tidak Tuntas 

2. 6458 A P C L 70 Tidak Tuntas 

3. 6459 A R L 60 Tidak Tuntas 
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4. 6460 A R A L 60 Tidak Tuntas 

5. 6461 A B  L 55 Tidak Tuntas 

6. 6462 A A W L 65 Tidak Tuntas 

7. 6463 A H L 60 Tidak Tuntas 

8. 6464 D R L 70 Tidak Tuntas 

9. 6465 D I R P 65 Tidak Tuntas 

10. 6466 E R P 60 Tidak Tuntas 

11. 6467 F A M L 60 Tidak Tuntas 

12. 6468 F A L 55 Tidak Tuntas 

13. 6469 F A R P 65 Tidak Tuntas 

14. 6470 H N P 80 Tidak Tuntas 

15. 6471 H K L 55 Tidak Tuntas 

16. 6472 J S W L 65 Tidak Tuntas 

17. 6473 K R W P 80 Tuntas 

18. 6474 L S P 85 Tuntas 

19. 6475 M S S L 55 Tidak Tuntas 

20. 6476 M A N S W L 70 Tidak Tuntas 

21. 6477 M T L 70 Tidak Tuntas 

22. 6478 M R R S L 65 Tidak Tuntas 

23. 6479 N F S P 90 Tuntas 

24. 6480 N H P 95 Tuntas 

25. 6481 N D S L 85 Tuntas 

26. 6482 Pn L 65 Tidak Tuntas 

27. 6483 P R P 85 Tuntas 

28. 6484 R P W L 60 Tidak Tuntas 

29. 6485 R N P - Tidak Tuntas 

30. 6486 Si P 80 Tuntas 

31. 6487 S R W P 60 Tidak Tuntas 

32. 6488 S P P 60 Tidak Tuntas 

33. 6489 Wk P 55 Tidak Tuntas 

34. 6490 Wt L 75 Tuntas 

35. 6491 Y V Y P 75 Tuntas 

36. 6492 Y L P 80 Tuntas 

37. 6493 Y A D P 90 Tuntas 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun distribusi Frekuwensi nilai 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk materi “Sikap Positif Terhadap 

Perlindungan dan Penegakan HAM” pada siswa kelas 7 D SMP Negeri 1 
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Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora, tahap Pra Siklus sebagai 

berikut: 

Tabel 5 

Distribusi Frekuwensi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan Materi 

Sikap Positif Terhadap Perlindungan dan Penegakan HAM Pada 

Siswa kelas 7 D SMP Negeri 1 Japah Tahap Pra Siklus 

No.  Kategori  Interval 

Nilai 

Jumlah  Prosentase keterangan 

1. Sangat Baik 90-98 3 8,10 % Tuntas  

2. Baik  81-89 3 8,10 % Tuntas  

3. Cukup  72-80 6 16,22% Tuntas  

4. Kurang  ≤71 25 67,57 % Belum 

Tuntas 

Jumlah  37 100 % 

Nilai Rata-rata 67,432 

Nilai Tertinggi 95 (1 siswa) atau 2,7% 

Nilai Terendah 55 (5 siswa) attau 13,5% 

Dilihat dari tabel diatas nampak bahwa pembelajaran yang dilakukan 

belum efektif dengan banyaknya siswa yang belum tuntas atau belum 

mencapai KKM yang telah ditentukan  yaitu ≥ 72. 

Diketahui siswa yang mendapat nilai antara 90-98 sebanyak 3 siswa 

dengan prosentase 8,10 %, siswa yang mendapat nilai antara 81-89 

sebanyak 3 siswa dengan prosentase 8,10 %, untuk nilai antara 72-80 

sebanyak 6 siswa dengan prosentase 16,22 %., dan siswa yang 

mendapatkan nilai ≤71 sebanyak 25 siswa dengan prosentase 67,57 %. 

Dari tabel tersebut maka dapat pula dijelaskan dalam bentuk diagram yaitu 

sebagai berikut: 
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Gambar 1 Diagram Distribusi Frekuwensi Nilai Tes Hasil Belajar 

siswa Pada Pra Siklus  

Berdasarkan data hasil belajar dan keaktifan siswa yang masih rendah 

dari siswa kelas 7 D SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten 

Blora pada tahap Pra Siklus di atas, maka peneliti akan melakukan 

tindakan perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan sebuah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan rancangan penelitian yang 

telah diuraikan pada BAB sebelumnya yaitu BAB III. Dalam penelitian ini 

penulis akan menggunakan metode Think Pair Share sebagai sarana dalam 

pembelajaran, agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan dalam dua siklus 

dan tiap siklusnya terdiri dari dua tatap muka. 

2. Tindakan Perbaikan 

Tindakan perbaikan pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran 

Think Pair Share dilakukan dalam dua siklus. Siklus I dilakukan sebanyak 

2 kali pertemuann (4 x 40 menit) dan siklus II dilakukan 2 kali pertemuann 

(4 x 40 menit). Penjelasan tiap siklus akan dijabarkan dibawah ini. 
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3. Siklus 1 

a. Siklus I Pertemuan 1 

Tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus I dilakukan dengan 

menerapkan metode Think pair share (TPS) sebagai metode 

pembelajarannya, yang dilaksanakan pada hari Rabu 1 April 2013 

(pertemuann 1) dan  hari Rabu 8 Mei 2013  (pertemuann 2). Pada siklus ini 

dilakukan beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi siswa yang 

kurang aktif dalam proses belajar serta membuat komunikasi dalam proses 

pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru, selain itu juga 

meningkatkan hasil belajar siswa yang masih rendah. Pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dengan materi pokok 

“Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat”, dengan Standar Kompetensi : 

Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat dan 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan 

pendapat. 

Dalam pelaksanaan siklus I pembelajaran difokuskan dengan 

penggunaan metode Think Pair Share sebagai metode dalam 

pembelajarannya, sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas 7 D SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora. 

Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut: 
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1) Perencanaan 

Setelah diperoleh informasi pada tahap observasi atau pra siklus, 

maka dilakukan diskusi dengan guru mata pelajaran PKn kelas 7 D 

SMP Negeri 1 Japah yaitu Witarso untuk menentukan materi yang akan 

digunakan  dalam siklus I ini, serta alat penunjang lainnya yang akan 

digunakan. Pada siklus I persiapan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

guru PKn (Witarso) adalah sebagai berikut: 

a) Menyiapkan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) dengan 

materi pokok “Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat” (RPP 

terlampir).  

b) Menyiapkan materi yang akan disajikan pada Siklus I pertemuan 

1 

c) Menyiapkan lembar observasi (lembar observasi terlampir). 

2) Tindakan Perbaikan 

Pembelajaran dilakukan dengan metode Think Pair Share  sesuai 

dengan RPP yang disusun, adapun langkah-langkah pembelajaran 

sebagai berikut :  

Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

 Apersepsi 

1. Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi) 

2. Menjelaskan sekilas tentang langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dengan metode Think Pair share (TPS) 
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Kegiatan inti (65 menit) 

1. Eksplorasi  

a) Menjelaskan secara singkat tentang pengertian mengeluarkan 

pendapat 

b) Menjelaskan secara singkat tentang perundang-undangan yang 

mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat 

c) Menjelaskan secara singkat tentang hakekat kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat 

d) Menjelaskan secara singkat tentang bentuk menyanpaikan 

pendapat di muka umum 

2. Elaborasi  

a) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara 

mandiri (individu) tentang contoh kemerdekaan 

mengemukakan pendapat secara lisan, dan tulisan (Thinking) 

b) Membagi kelompok siswa menjadi 10 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 orang 

c) Memberi kesempatan siswa untuk mendiskusikan dengan 

temannya mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru 

(Pairing) 

d) Membahas tugas secara bersama-sama dalam kelas (Shering) 

3. Konfirmasi  

a) Menanyakan kepada siswa hal-hal yang belum dipahami oleh 

siswa 
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b) Membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa 

Kegiatan penutup (5 menit) 

1) Menghimbau siswa agar belajar materi berikutnya 

2) Memberi salam penutup 

Tahap-tahap pembelajaran di atas jika disesuaikan dengan metode 

Think Pair Share dapat menghasilkan 3 bentuk belajar yang penting 

yaitu: mentransfer jawaban antar individu (kelompok), mengalami, dan 

kerjasama. 

3) Observasi 

Tahap observasi berguna untuk mengamati kegiatan atau aktivitas 

pembelajaran. Bukan hanya aktivitas pembelajaran oleh guru saja yang 

diamati, tetapi aktivitas belajar siswa juga diamati oleh observer dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. 

Tahap observasi ini sebenarnya tidak terpisah dari tahap 

pelaksanaan. Tahap ini dilaksanakan bersamaan dengan tahap 

pelaksanaan. Saat pembelajaran sedang berlangsung, observer 

mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah disiapkan. Observer pada tahap observasi ini adalah guru 

mata pelajaran PKn (Witarso). Sebelum melakukan kegiatan observasi, 

observer berdiskusi dahulu dengan peneliti tentang seluk beluk apa 

yang akan diamati dan penjelasan tentang isi dari lembar observasi. 
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a) Sisi Kegiatan Guru 

Saat pembelajaran sedang berlangsung kegiatan yang dilakukan 

oleh guru diantaranya adalah: 1) guru memeriksa kesiapan kelas dalam 

pembelajaran (absensi), 2) guru menjelaskan sekilas tentang metode 

Think Pair share (TPS) dengan cara menjelaskan tahap-tahap atau 

langkah-langkah yang harus dilakukan ketika proses belajar mengajar 

dengan metode TPS, 3) guru menjelaskan tentang pengertian 

mengeluarkan pendapat. Sedangkan kelemahan guru dalam proses 

pembelajaran diantaranya adalah: 1) guru tidak mengulas materi yang 

lalu, 2) saat mengelompokan siswa guru belum dapat mengatur siswa 

dengan baik, siswa ramai dan kebingungan mencari kelompoknya, 3) 

guru juga kesulitan untuk mengatur siswa untuk berperan aktif dan 

bekerja sama dengan teman-teman kelompok, 4) guru tidak 

memberikan tindak lanjut mengenai pembelajaran yang telah dibahas 

oleh kelompok. 

b) Sisi Kegiatan Siswa 

Saat pembelajaran sedang berlangsung kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa diantaranya adalah 1) sebagian besar siswa (67,57%) 

memperhatikan dengan serius informasi awal mengenai tujuan 

pembelajaran dan materi pembelajaran, 2) sebagian besar siswa 

(64,86%) antusias terhadap apersepsi dan menjawab dengan sungguh-

sungguh pertanyaan yang diajukan oleh guru, 3) sebagian besar siswa 

(62,16%) berpikir secara mandiri (individu) tentang materi yang di 
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ajukan oleh guru (thinking), 4) sebagian besar siswa (67,57%) 

membahas tugas secara bersamam-sama dalam kelas (Shering) namun 

ada beberapa siswa yang ramai, 5) sebagian besar siswa (62,16%)  

memperhatikan dengan seksama langkah-langkah pembelajaran sesuai 

dengan arahan atau bimbingan dari guru, 6) sebagian besar siswa 

(67,57%) antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

menggunakan metode TPS. Kelemahan dari segi siswa: 1) sebagian 

siswa (40,54%) kurang siap dalam  mengikuti kegiatan pembelajaran 

menggunakan metode Tink Pair Share, 2) sebagian siswa (43,24%)  

kurang mendengarkan penjelasan singkat tentang pembelajaran yang 

akan di bahas 3) sebagian siswa (40,54%) tidak mendiskusikan dengan 

temanya mengenai materi yang telah disampaikan (hanya berkumpul 

kelompok dan melakukan aktifitas sendiri) 4) sebagian siswa (27,02%) 

kurang aktif bertanya baik kepada guru maupun temannya selama 

pembelajaran 5) sebagian siswa (40,54%) kurang memperhatikan ketika 

guru memberikan kesimpulan 6) 43,24% siswa yang tidak aktif 

bertanya kepada guru tentang pertanyaan yang sulit dijawab  oleh 

kelompok  

4) Refleksi 

Berdasarkan hasil tindakan dan observasi kemudian dilakukan 

refleksi oleh guru dan observer. Hasil kegiatan refleksi berupa rencana 

perbaikan dan bentuk perbaikan yang dilakukan yaitu: 1) sebelum 

masuk dalam kegiatan pembelajaran, guru akan mengondisikan siswa 
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agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran 2) sebelum memasuki 

materi berikutnya guru akan terlebih dahulu mengulas materi yang lalu, 

3) saat mengelompokan siswa guru akan mengatur siswa dengan baik, 

agar siswa tidak ramai dan kebingungan mencari kelompoknya, dengan 

cara menentukan tempat kelompok secara jelas, 4) guru akan memberi 

waktu yang cukup bagi siswa untuk mendiskusikan dengan temanya 

mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru (Pairing), 5) guru 

juga akan mengatur siswa untuk berperan aktif dan bekerja sama 

dengan teman-teman kelompok dengan cara menegur siswa yang tidak 

mendiskusikan materi, 6) guru harus memberikan tindak lanjut 

mengenai pembelajaran yang telah dibahas oleh kelompok dengan cara 

menanggapi setiap pendapat dari siswa 

b. Siklus 1 pertemuan 2 

1) Perencanaan 

Pada pertemuann kedua merupakan tindak lanjut dari 

pertemuann pertama, sebelum pertemuan kedua, guru terlebih dahulu 

merencanakan segala sesuatu yang nantinya digunakan dalam 

pembelajaran. Perencanaan tersebut diantaranya membicarakan 

dengan observer untuk menentukan waktu pelaksanaan 

pembelajaran, membuat rencana perbaikan pembelajaran, membuat 

lembar observasi, menyusun soal tes pilihan ganda untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa. Kegiatan perencanaan meliputi: 
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a) Peneliti bersama guru PKn mendiskusikan Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP) dengan materi pokok “Kemerdekaan 

Mengemukakan Pendapat” (RPP terlampir).  

b) Menyiapkan materi yang akan disajikan pada Siklus I pertemuan 

2  

c) Menyiapkan lembar observasi (lembar observasi disajikan pada 

lampiran). 

d) Menyiapkan soal tes yang digunakan sebagai alat untuk menguji 

siswa seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan dengan menggunakan metode Think Pair Share (soal 

tes pilihan ganda  terlampir). 

2) Tindakan Perbaikan 

Pada pertemuann kedua siklus pertama ini meneruskan materi 

selanjutnya. Setelah selesai dilanjutkan ulangan atau Pos-tes. 

Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

 Apersepsi 

1. Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi) 

2. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

mengingatkan pelajaran yang lalu 

Kegiatan inti (45 menit) 

1. Eksplorasi  

a) Menjelaskan secara singkat tentang tata cara mengemukakan 

pendapat secara baik dan benar 
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b) Menjelaskan secara singkat tentang akibat pembatasan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat 

c) Menjelaskan secara singkat tentang konsekuwensi kebebasan 

mengeluarkan pendapat tanpa batas 

2. Elaborasi  

a) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara 

mandiri (individu) mengenai bentuk menyampaikan pendapat 

di muka umum dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi dan 

pawai. Bagaimana tata cara mengemukakan pendapat secara 

baik dan benar dan apa konsekuwensi (dampak) kebebasan 

mengeluarkan secara unjuk rasa dan pawai (Thinking) 

b) Membagi kelompok siswa menjadi 10 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 orang 

c) Saat mengelompokan siswa guru menentukan tempat yang 

harus ditempati oleh tiap-tiap kelompok (1-10) serta tidak 

mengubah anggota kelompok agar siswa tidak kebingungan 

untuk mencari kelompoknya.  

d) Memberi kesempatan siswa untuk mendiskusikan materi yang 

telah disampaikan oleh guru (Pairing) dan mengondisikan 

siswa supaya fokus terhadap tugas dan menegur siswa yang 

tidak mengerjakan 

e) Membahas tugas secara bersamam-sama dalam kelas (Shering) 

dan guru meminta siswa agar bergantian untuk menjawab dan 
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atau berpendapat, agar seluruh anggota kelompok berperan 

aktif. 

3. Konfirmasi  

a) Menanyakan kepada siswa hal-hal yang belum dipahami oleh 

siswa 

b) Membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa 

Kegiatan penutup (30 menit) 

a) Postes (pilihan ganda) 

b) Mengumpulkan postes 

3) Observasi 

Saat pembelajaran sedang berlangsung, observer mengamati 

proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah disiapkan. Observer pada tahap observasi ini adalah guru mata 

pelajaran PKn (Witarso). Sebelum melakukan kegiatan observasi, 

observer berdiskusi dahulu dengan peneliti tentang seluk beluk apa 

yang akan diamati dan penjelasan tentang isi dari lembar observasi. 

a) Sisi Kegiatan Guru 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer, diketahui 

bahwa guru telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam 

pembelajaran dengan baik yang meliputi hal berikut ini: 1) guru 

dalam mengajar sudah mempersiapkan fisik dan psikis siswa, dengan 

menyiapkan kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa 

seperti buku pelajaran dan alat tulis, 2) guru sudah melaksanakan 
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pembelajaran dengan memberikan apersepsi terlebih dahulu, dengan 

cara menanyakan kepada siswa tentang masih ingatkah kalian 

tentang pengertian mengeluarkan pendapat dan bentuk 

menyampaikan pendapat di muka umum 3)  guru menjelaskan secara 

singkat tentang cara mengemukakan pendapat dengan baik dan 

benar, 5) guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir 

secara mandiri (individu) mengenai tata cara mengemukakan 

pendapat secara baik dan benar dan konsekuwensi kebebasan 

mengeluarkan pendapat tanpa batas (thinking), 6) guru 

mengelompokkan siswa untuk mendiskusikan pertanyaan, 7) guru 

memberi kesempatan siswa untuk mendiskusikan dengan temannya 

mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru (Pairing), 8) 

guru membahas tugas secara bersama-sama dalam kelas (Shering) 

dengan baik. Namun masih ada kekurangan saat guru mengajar 

yaitu: 1) saat mengulas materi sebelumnya guru kurang mengeksplor 

jawaban siswa, 2) saat mengawasi post tes guru kurang tegas 

terhadap siswa yang bekerja sama dengan temanya ketika post tes 

berlangsung.  

b) Sisi kegiatan siswa 

Kekurangan dari segi siswa yaitu saat mengerjakan post tes 

siswa masih melirik kanan-kiri, bertanya, dan memberi jawaban 

kepada teman. 
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4) Evaluasi 

Evaluasi yang dilakukan pada pertemuann ke dua ini adalah 

evaluasi terhadap hasil belajar siswa (Pos-tes), dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 6 

Daftar Nilai Pos-Tes Siswa Pada Materi Kemerdekaan 

Mengemukakan Pendapat Pada Siswa Kelas 7 D SMP Negeri 1 

Japah Tahap Siklus 1 

No. Nis Nama Jenis 

Kelamin 

Nilai Keterangan 

1. 6457 A Q I L 65 Tidak Tuntas 

2. 6458 A P C L 60 Tidak Tuntas 

3. 6459 A R L 80 Tuntas 

4. 6460 A R A L 60 Tidak Tuntas 

5. 6461 A B  L 75 Tuntas 

6. 6462 A A W L 60 Tidak Tuntas 

7. 6463 A H L 65 Tidak Tuntas 

8. 6464 D R L 75 Tuntas 

9. 6465 D I R P 80 Tuntas 

10. 6466 E R P 75 Tuntas 

11. 6467 F A M L 75 Tuntas 

12. 6468 F A L 95 Tuntas 

13. 6469 F A R P 65 Tidak Tuntas 

14. 6470 H N P 85 Tuntas 

15. 6471 H K L 75 Tuntas 

16. 6472 J S W L 80 Tuntas 

17. 6473 K R W P 90 Tuntas 

18. 6474 L S P 80 Tuntas 

19. 6475 M S S L 75 Tuntas 

20. 6476 M A N S W L 70 Tidak Tuntas 

21. 6477 M T L 95 Tuntas 

22. 6478 M R R S L 65 Tidak Tuntas 

23. 6479 N F S P 95 Tuntas 

24. 6480 N H P 75 Tuntas 
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25. 6481 N D S L 80 Tuntas 

26. 6482 Pn L 65 Tidak Tuntas 

27. 6483 P R P 90 Tuntas 

28. 6484 R P W L 80 Tuntas 

29. 6485 R N P 75 Tuntas 

30. 6486 Si P 85 Tuntas 

31. 6487 S R W P 90 Tuntas 

32. 6488 S P P 75 Tuntas 

33. 6489 Wk P 75 Tuntas 

34. 6490 Wt L 75 Tuntas 

35. 6491 Y V Y P 85 Tuntas 

36. 6492 Y L P 85 Tuntas 

37. 6493 Y A D P 95 Tuntas 

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat disusun distribusi 

frekuwensi nilai Pendidikan Kewarganegaraan untuk materi 

“Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat” pada siswa kelas 7 D 

SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora, pada tahap 

siklus 1 sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Distribusi Frekuwensi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Pada Siswa 

kelas 7 D SMP Negeri 1 Japah Tahap Siklus 1 

No

.  

Kategori  Interval 

Nilai 

Jumlah  Prosentase keterangan 

1. Sangat 

Baik 

90-98 7 18,92% Tuntas  

2. Baik  81-89 4 10,81% Tuntas  

3. Cukup  72-80 17 45,95% Tuntas  

4. Kurang  ≤71 9 24,32% Belum 

Tuntas 

Jumlah  37 100% 

Nilai Rata-rata 77,57 

Nilai Tertinggi 95 (4 siswa) atau 10,81% 

Nilai Terendah 60 (3 siswa) atau 8,10% 

Dilihat dari tabel 7 diatas nampak bahwa pembelajaran yang 

dilakukan belum efektif karena masih ada siswa yang belum tuntas 

atau belum mencapai KKM yang telah ditentukan  yaitu ≥ 72. 

Diketahui siswa yang mendapat nilai antara 90-98 sebanyak 7 

siswa dengan prosentase 18,92%, siswa yang mendapat nilai antara 

81-89 sebanyak 4 siswa dengan prosentase 10,81%, untuk nilai 

antara 72-80 sebanyak 17 siswa dengan prosentase 45,95%, dan 

siswa yang mendapatkan nilai ≤71 sebanyak 9 siswa dengan 

prosentase 24,32%. Dari tabel tersebut maka dapat pula dijelaskan 

dalam bentuk diagram yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 2 Diagram Distribusi Frekuwensi nilai tes hasil belajar 

siswa pada siklus 1  

Dari tabel dan diagram diatas dapat lebih diperjelas lagi dalam 

tabel 8 mengenai ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 1 sebagai 

berikut: 

Tabel 8 

Deskripsi Ketuntasan Nilai Hasil Belajar Siswa Pada Siklus 1 

Jumlah 

Siswa 

Siswa yang Belum 

Tuntas 

Siswa yang 

Sudah Tuntas 

Rata-rata 

37 9 28 77,57 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa siswa yang belum 

tuntas atau belum mendapatkan nilai ≥72  sebanyak 9 siswa 

(24,32%). Sedangkan siswa yang sudah tuntas atau nilainya sudah  

≥72   mencapai 28 siswa (75,68%), nilai rata-rata siklus 1 adalah 

77,57.  
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Gambar 3 Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa antara pra 

siklus dan siklus 1 

Berdasarkan diagram di atas nilai tes hasil belajar siswa pada 

waktu tes pra siklus, siswa yang mendapat nilai ≤ 72 atau belum 

tuntas sebanyak 25 siswa atau 67,57% dan yang sudah tuntas hanya 

12 siswa atau 32,43%. Setelah dilakukan tindakan perbaikan belajar 

pada siklus 1 hasil nilai pos-tes yang belum tuntas sudah berkurang 

menjadi 9 siswa atau 24,32% dan yang sudah tuntas adalah 28 siswa 

atau 75,68%. Jadi mengalami peningkatan sebesar 16 siswa atau 

43,24%. Rata-rata nilai siswa juga mengalami peningkatan. Saat pra 

siklus  67,43 dan setelah pos-tes siklus 1 meningkat menjadi 77,57. 

Berdasarkan nilai (pos-tes) masih ada 9 siswa yang belum 

mencapai nilai ketuntasan minimal dan saat mengerjakan soal masih 

ada beberapa siswa yang meminta jawaban atau kerjasama dengan 

temanya. Berdasarkan kekurangan-kekurangan dari siklus 1, 

digunakan untuk perbaikan pada siklus 2 atau siklus berikutnya 
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5) Refleksi  

Berdasarkan hasil tindakan dan observasi dilakukan refleksi 

oleh guru dan observer. Hasil kegiatan refleksi berupa rencana 

perbaikan dan bentuk perbaikan yang dilakukan yaitu: 1) saat 

mengulas materi sebelumnya guru akan lebih mengeksplor jawaban 

siswa, 2) saat mengawasi post tes guru akan menegur siswa (lebih 

tegas) terhadap siswa yang bekerja sama dengan temanya ketika post 

tes berlangsung  

4. Siklus 2 

a. Siklus 2 pertemuan 1 

Tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus 2 dilakukan dengan 

menerapkan metode Think pair share (TPS) dan medianya 

menggunakan LCD sebagai alat pembantu mengajar, yang dilaksanakan 

pada hari Rabu 15 April 2013 (pertemuann 1) dan  hari Rabu 22 Mei 

2013  (pertemuann 2). Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk 

siklus 2 dengan materi pokok “Kemerdekaan Mengemukakan 

Pendapat”, dengan Standar Kompetensi : Menampilkan perilaku 

kemerdekaan mengemukakan pendapat dan Kompetensi Dasar : 

menguraikan pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab. 

Dalam pelaksanaan siklus 2 pembelajaran difokuskan dengan 

penggunaan metode Think Pair Share sebagai metode dan medianya 

menggunakan LCD dalam pembelajarannya, sebagai upaya untuk 
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meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 D SMP Negeri 1 Japah 

Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Adapun tahapan-tahapannya 

sebagai berikut: 

1) Perencanaan  

Pada pertemuann pertama pada siklus 2 merupakan tindak 

lanjut dari siklus 1. Sebelum pelaksanaan pertemuann pertama, maka 

guru terlebih dahulu merencanakan segala sesuatu yang nanti 

digunakan pada pertemuann pertama. Perencanaan tersebut 

diantaranya adalah mendiskusikan bersama observasi untuk 

menentukan pelaksanaan pertemuann pertama, membuat rencana 

perbaikan pembelajaran berupa pengulasan materi sebelumnya 

supaya guru lebih mengeksplor jawaban siswa dan untuk pertemuan 

ke dua guru harus lebih tegas lagi dalam menegur siswa pada saat 

post tes, merancang kegiatan pembelajaran yang lebih baik, dan 

membuat lembar observasi atau lembar pengamatan. Kegiatan 

perencanaan meliputi: 

a) Bersama guru PKn mendikusikan RPP siklus 2 pertemuann 1, 

dengan materi pokok: kemerdekaan mengemukakan pendapat, 

dengan Standar Kompetensi: Menampilkan perilaku kemerdekaan 

mengemukakan pendapat, Kompetensi Dasar:  menguraikan 

pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas 

dan betanggung jawab, RPP (Terlampir) 
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b) Menyiapkan materi yang akan disajikan pada Siklus 2 pertemuan 

1 yaitu dengan power-point 

c) Menyusun lembar observasi atau pengamatan terhadap kegiatan 

pembelajaran (Terlampir) 

2) Tindakan Perbaikan 

Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

1. Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi) dan menyiapkan 

kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa seperti 

buku pelajaran, alat tulis, LCD. 

2. Apersepsi dengan cara memberi pertanyaan kepada siswa 

tentang materi yang telah lampau mengenai tata cara 

mengemukakan pendapat secara baik dan benar serta guru lebih 

mengeksplor jawaban dari siswa untuk lebih mendalami materi 

sebelumnya agar siswa lebih paham lagi. 

Kegiatan inti (65 menit) 

1. Eksplorasi  

a) Menjelaskan secara singkat tentang hakekat kemerdekaan 

mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

b) Menjelaskan secara singkat tentang tujuan pengaturan 

kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum 

2. Elaborasi  

a) Siswa diminta untuk mengamati gambar yang sudah 

disediakan guru yaitu gambar 1 berupa gambar demonstrasi 
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secara besar-besaran mahasiswa bersama rakyat menduduki 

gedung MPR pada tahun 1998 sebagai awal reformasi dan 

gambar yang ke 2 rapat umum kampanye presiden 

b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara 

mandiri (individu) mengenai gambar 1 apakah sudah termasuk 

salah satu bentuk yang dibenarkan dalam menyampaikan 

pendapat di muka umum ? dan siswa diminta untuk 

membandingkan gambar 1 dan 2 cara dalam menyampaikan 

pendapat! 

c) Membagi kelompok siswa menjadi 10 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 orang 

d) Memberi kesempatan siswa untuk mendiskusikan materi 

(gambar) yang telah disampaikan oleh guru 

e) Membahas tugas secara bersama-sama dalam kelas 

3. Konfirmasi  

a) Menanyakan kepada siswa hal-hal yang belum dipahami oleh 

siswa 

b) Membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa 

Kegiatan penutup (5 menit) 

1) Menghimbau siswa agar belajar materi berikutnya 

2) Memberi salam penutup 

Dalam pembelajaran diatas jika disesuaikan dengan metode 

pembelajaran TPS dapat terjadi suatu bentuk belajar yang penting 
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diantaranya adalah: mengkaitkan, mentransfer, mengalami, dan 

kerjasama. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: guru 

memberikan tugas terhadap siswa kemudian siswa diminta untuk 

berkelompok dan mengidentifikasikan gambar. Dalam suatu 

pembelajaran ini siswa telah mengkaitkan konsep baru dengan hal 

yang sudah dikenal, siswa juga mengkaitkan apa yang sudah 

diketahui dengan informasi barunya, siswa dapat menghubungkan 

informasi baru sehingga siswa dapat menilai apa dampak dari 

gambar. Dengan demikian siswa mempunyai pengalaman baru yang 

berfokus pada pemahaman bukan suatu pembelajaran yang sifatnya 

menghafal, hal tersebut sebagai bentuk belajar mengkaitkan dan 

mentransfer. Adapun bentuk belajar metode TPS  adalah bentuk 

belajar kerjasama saat diskusi kelompok. Siswa yang bekerja secara 

kelompok dapat mengatasi permasalahan yang ada terutama saat 

mensherkan pendapat masing-masing kelompok sehingga siswa 

memiliki pengalaman untuk mengemukakan pendapatnya secara 

baik dan benar serta menghargai pendapat orang lain. 

3) Observasi  

Saat pembelajaran sedang berlangsung, observer mengamati 

proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah disiapkan. Observer pada tahap observasi ini adalah guru mata 

pelajaran PKn (Witarso). Sebelum melakukan kegiatan observasi, 
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observer berdiskusi dahulu dengan peneliti tentang seluk beluk apa 

yang akan diamati dan penjelasan tentang isi dari lembar observasi. 

a) Sisi Kegiatan Guru 

Selama guru mengajar observer merekam jalannya 

pembelajaran melalui lembar observasi yang telah disediakan. Dari 

rekaman tersebut dapat diketahui, kelebihan guru adalah: 1) guru 

sudah menyiapkan kelas dengan cara absensi dan menyiapkan 

kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa seperti buku 

pelajaran, alat tulis, LCD, 2) guru sudah memberikan apersepsi 

dengan cara memberi pertanyaan kepada siswa tentang materi yang 

telah lampau mengenai tata cara mengemukakan pendapat secara 

baik dan benar. Namun masih ada kekurangan saat guru mengajar 

yaitu: saat diskusi mengenai gambar siswa cenderung ramai dan guru 

kurang dapat menguasai kelas.  

c) Sisi kegiatan siswa 

Dari segi siswa hampir seluruh siswa ikut berperan aktif dalam 

proses diskusi baik dalam kelompok maupuan keseluruh kelompok 

dalam bentuk shering pendapat antar kelompok, siswa lebih percaya 

diri dalam menyampaikan pendapatnya. Kekurangan dari segi siswa 

masih ada beberapa kelompok siswa yang saat kerja kelompok 

belum menyelesaikan tuganya. 
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4) Refleksi  

Berdasarkan hasil tindakan dan observasi dilakukan refleksi oleh 

guru dan observer. Hasil kegiatan refleksi berupa rencana perbaikan dan 

bentuk perbaikan yang dilakukan yaitu: 1) guru harus lebih tegas lagi 

ketika kegiatan diskusi berlangsung supaya pada saat guru 

menampilkan gambar atau tayangan siswa tidak ramai, 2) saat 

mengawasi post tes guru akan menegur siswa (lebih tegas) terhadap 

siswa yang bekerja sama dengan temanya ketika post tes berlangsung 

b. Siklus 2 pertemuan 2 

1) Perencanaan 

Pada siklus dua pertemuann ke dua merupakan tindak lanjut 

dari pertemuann pertama. Sebelum pertemuann ke dua, guru terlebih 

dahulu merencanakan segala sesuatu yang nantinya digunakan dalam 

pembalajaran. Perencanaan tersebut diantaranya membicarakan 

dengan observer untuk menentukan waktu pelaksanaan 

pembelajaran, membuat Rencana Perbaikan Pembelajaran, dan 

membuat soal tes pilihan ganda untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan dan pemahaman siswa. Kegiatan perencanaan meliputi: 

a) Bersama guru PKn mendikusikan RPP siklus 2 pertemuann ke 2, 

dengan materi pokok: kemerdekaan mengemukakan pendapat, 

dengan Standar Kompetensi: Menampilkan perilaku kemerdekaan 

mengemukakan pendapat, Kompetensi Dasar:  menguraikan 
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pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas 

dan betanggung jawab, untuk pertemuann 2 RPP (Terlampir) 

b) Menyiapkan materi yang akan disajikan pada Siklus 2 pertemuan 

2 yaitu dengan power-point 

c) Menyusun lembar observasi atau pengamatan terhadap kegiatan 

pembelajaran (Terlampir) 

d) Menyiapkan berita tentang kebebasan mengemukakan pendapat 

dimuka umum (tayangan/video berita) 

e) Menyiapkan soal tes yang digunakan untuk mengukur 

pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan dengan menggunakan metode Think Pair Share (soal 

tes pilihan ganda  terlampir) 

2) Tindakan  

Pertemuann kedua dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 22 

Mei 2013. berbagai kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

 Apersepsi 

1. Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi) dan menyiapkan 

kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa seperti 

buku pelajaran, alat tulis, LCD. 

2. Apersepsi dengan cara memberi pertanyaan kepada siswa 

tentang materi yang telah lampau mengenai hakekat 
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kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

Kegiatan inti (45 menit) 

1. Eksplorasi  

a) Menjelaskan secara singkat tentang tata cara mengemukakan 

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

b) Menjelaskan secara singkat tentang tata cara mengemukakan 

pendapat di muka umum 

2. Elaborasi  

a) Siswa diminta untuk mengamati video yang sudah disediakan 

guru yaitu (1) video unjukrasa tolak kenaikan BBM, (2) rapat 

umum  

b) Siswa diminta fokus terhadap tayangan dan memikirkan 

apakah tayangan tersebut merupakan bentuk yang dibenarkan 

dalam menyampaikan pendapat di muka umum 

c) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara 

mandiri (individu) mengenai video 1 apakah sudah termasuk 

salah satu bentuk yang dibenarkan dalam menyampaikan 

pendapat di muka umum? dan siswa diminta untuk 

membandingkan video 1 dan 2 cara dalam menyampaikan 

pendapat yang paling efektif. 

d) Membagi kelompok siswa menjadi 10 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 orang 
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e) Memberi kesempatan siswa untuk mendiskusikan materi 

(video) yang telah ditayangkan oleh guru 

f) Membahas tugas secara bersama-sama dalam kelas 

3. Konfirmasi  

1. Menanyakan kepada siswa hal-hal yang belum dipahami oleh 

siswa 

2. Membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa 

Kegiatan penutup (30 menit) 

1. Postes (pilihan ganda) 

2. Saat post tes berlangsung guru lebih tegas dalam mengawasi 

jalanya tes dengan cara guru berdiri dan melihat siswa yang 

berniat nyontek dan atau bertanya pada temanya dengan dibantu 

oleh guru mata pelajaran PKn (Witarso) 

3. Mengumpulkan post tes 

3) Observasi 

Saat pembelajaran sedang berlangsung, observer mengamati 

proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah disiapkan. Observer pada tahap observasi ini adalah guru mata 

pelajaran PKn (Witarso). Sebelum melakukan kegiatan observasi, 

observer berdiskusi dahulu dengan peneliti tentang seluk beluk apa 

yang akan diamati dan penjelasan tentang isi dari lembar observasi. 
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a) Sisi Kegiatan Guru 

Selama guru mengajar observer merekam jalanya pembelajaran 

melalui lembar observasi yang telah disediakan. Dari rekaman 

tersebut dapat diketahui, kelebihan guru adalah: 1) guru sudah 

menyiapkan kelas dengan cara absensi dan menyiapkan kelengkapan 

pembelajaran baik guru maupun siswa seperti buku pelajaran, alat 

tulis, LCD, laptop, dan video 2) guru sudah memberikan apersepsi 

dengan cara memberi pertanyaan kepada siswa tentang materi yang 

telah lampau mengenai hakekat kemerdekaan mengemukakan 

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Namun masih ada 

kekurangan saat guru mengajar yaitu: saat melihat tayangan video 

masih ada 9 (24,32%) siswa kurang mengamati tayangan sehingga 

guru harus memutar ulang tayangan video, guru kurang 

mempersiapkan siswa untuk melihat suatu tayangan 

b) Sisi Kegiatan Siswa 

Dari segi siswa hampir seluruh siswa ikut berperan aktif dalam 

proses diskusi baik dalam kelompok maupun ke seluruh kelompok 

dalam bentuk shering pendapat antar kelompok, siswa lebih percaya 

diri dalam menyampaikan pendapatnya terhadap tayangan. 

Kekurangan dari segi siswa masih ada beberapa kelompok siswa 

yang pada saat melihat tayangan kurang konsentrasi terhadap 

tayangan. 
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4) Evaluasi 

Evaluasi dilakukan pada pertemuann ke dua ini adalah evaluasi 

terhadap hasil belajar siswa (Pos-tes) dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 9 

Daftar Nilai Pos-Tes Siswa Pada Materi Kemerdekaan 

Mengemukakan Pendapat Pada Siswa Kelas 7 D SMP Negeri 1 

Japah Tahap Siklus 2 

No. Nis Nama Jenis 

Kelamin 

Nilai Keterangan 

1. 6457 A Q I L 90 Tuntas 

2. 6458 A P C L 80 Tuntas 

3. 6459 A R L 75 Tuntas 

4. 6460 A R A L 80 Tuntas 

5. 6461 A B  L 85 Tuntas 

6. 6462 A A W L 80 Tuntas 

7. 6463 A H L 75 Tuntas 

8. 6464 D R L 85 Tuntas 

9. 6465 D I R P 75 Tuntas 

10. 6466 E R P 90 Tuntas 

11. 6467 F A M L 85 Tuntas 

12. 6468 F A L 90 Tuntas 

13. 6469 F A R P 80 Tuntas 

14. 6470 H N P 80 Tuntas 

15. 6471 H K L 95 Tuntas 

16. 6472 J S W L 95 Tuntas 

17. 6473 K R W P 85 Tuntas 

18. 6474 L S P 85 Tuntas 

19. 6475 M S S L 75 Tuntas 

20. 6476 M A N S W L 75 Tuntas 

21. 6477 M T L 90 Tuntas 

22. 6478 M R R S L 70 Tidak Tuntas 

23. 6479 N F S P 85 Tuntas 

24. 6480 N H P 80 Tuntas 

25. 6481 N D S L 75 Tuntas 

26. 6482 Pn L 70 Tidak Tuntas 

27. 6483 P R P 95 Tuntas 

28. 6484 R P W L 85 Tuntas 

29. 6485 R N P 70 Tidak Tuntas 
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30. 6486 Si P 80 Tuntas 

31. 6487 S R W P 95 Tuntas 

32. 6488 S P P 75 Tuntas 

33. 6489 Wk P 80 Tuntas 

34. 6490 Wt L 80 Tuntas 

35. 6491 Y V Y P 95 Tuntas 

36. 6492 Y L P 80 Tuntas 

37. 6493 Y A D P 90 Tuntas 

Berdasarkan tabel 9 tersebut dapat disusun distribusi 

Frekuwensi nilai Pendidikan Kewarganegaraan untuk materi 

“Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat” pada siswa kelas 7 D 

SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora, pada tahap 

siklus 1 sebagai berikut: 

Tabel 10 

Distribusi Frekuwensi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Pada Siswa 

kelas 7 D SMP Negeri 1 Japah Tahap Siklus 2 

N

o.  

Kategori  Interval 

Nilai 

Jumlah  Prosentase keterangan 

1. Sangat Baik 90-98 10 27,03% Tuntas  

2. Baik  81-89 7 18,92% Tuntas  

3. Cukup  72-80 17 45,95% Tuntas  

4. Kurang  ≤71 3 8,10% Belum 

Tuntas 

Jumlah 37 100% 

Nilai Rata-rata 82,57 

Nilai Tertinggi 95 (5 siswa atau 13,51%)  

Nilai Terendah 70 (3 siswa atau 8,10%) 

Dilihat dari tabel 10 diatas nampak bahwa pembelajaran yang 

dilakukan sudah efektif karena siswa yang nilainya sudah mencapai 

KKM ≥ 72 mencapai 91,9%.  Artinya yang belum mencapai KKM ≥ 

72 adalah 8,10%. 
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Diketahui siswa yang mendapat nilai antara 90-98 sebanyak 10 

siswa dengan prosentase 27,03%, siswa yang mendapat nilai antara 

81-89 sebanyak 7 siswa dengan prosentase 18,92%, untuk nilai 

antara 72-80 sebanyak 17 siswa dengan prosentase 45,95%, dan 

siswa yang mendapatkan nilai ≤71 sebanyak 3 siswa dengan 

prosentase 8,10%. Dari tabel tersebut maka dapat pula dijelaskan 

dalam bentuk diagram yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4 Diagram Distribusi Frekuwensi nilai tes hasil belajar 

siswa pada siklus 2 

Dari tabel dan diagram diatas dapat lebih diperjelas lagi dalam 

tabel 10 berikut ini: 

Tabel 11 

Deskripsi Ketuntasan Nilai Hasil Belajar Siswa Pada Siklus 2 

Jumlah Siswa Siswa yang 

Belum Tuntas 

Siswa yang 

Sudah Tuntas 

Rata-rata 

37 3 34 82,57 
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Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa siswa yang belum 

tuntas atau belum mendapatkan nilai ≥72  sebanyak 3 siswa (8,10%). 

Sedangkan siswa yang sudah tuntas atau nilainya sudah ≥72   

mencapai 34 siswa (91,9%), nilai rata-rata siklus 2 adalah 82,57. 

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi perbandingan antara pra siklus, 

siklus 1 dan siklus 2 

Tabel 12 

Rekapitulasi  Hasil Belajar PKn Antara Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 Pada 

Siswa Kelas 7 D SMP N 1 Japah Semester 2/2012-2013 

No Ketuntasan 

Belajar 

Nilai Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Tuntas  ≥72 12 32,43 28 75,68 34 91,9 

2 Tidak 

Tuntas 

<72 25 67,57 9 24,32 3 8,10 

Jumlah  37 100 37 100 37 100 

Nilai Rata-rata 67,45 75,67 82,57 

Nilai Tertinggi 95 (1 siswa) atau 

2,70%  

95 (4 siswa) 

atau 10,81% 

95 (5 siswa) 

atau 13,51% 

Nilai Terendah 55 (5 siswa) atau 

13,51% 

60 (3 siswa) 

atau 8,10% 

70 (3 siswa) 

atau 8,10% 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada waktu pembelajaran 

dengan metode ceramah pada pra siklus siswa yang tidak tuntas sebanyak 25 

siswa atau 67,57% dan yang sudah tuntas 12 siswa atau 32,43%. Rata-rata 

nilai siswa saat tes awal adalah 67,45. 

Setelah dilakukan perbaikan menggunakan metode pembelajaran TPS 

pada siklus 1 nilai hasil belajar siswa yang tidak tuntas adalah 9 siswa atau 

24,32%, siswa yang sudah tuntas sebanyak 28 siswa atau 75,68%, mengalami 

peningkatan dari pra siklus yaitu sebanyak 16 siswa 43,24%. Rata-rata nilai 
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siswa pada siklus 1 adalah 75,67. Rata-rata nilai juga mengalami peningkatan 

dari pra siklus ke siklus 1 adalah 8,22. Sedangkan siklus 2 nilai hasil belajar 

siswa sudah diatas KKM ≥72, mengalami peningkatan dari siklus 1 sebanyak 

6 siswa atau 16,21%. Rata-rata nilai siswa adalah 82,57. Rata-rata nilai 

mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 adalah 6,9. Hal tersebut jika 

digambarkan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 5 Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa antara pra siklus, 

Siklus 1 dan siklus 2 

Pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai tes siswa 

dan pencapaian KKM sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan yaitu 80%. KKM yang ditentukan adalah 72. Siswa yang 

mendapat nilai ≥72 pada pra siklus sebanyak 12 siswa atau 32,43%, setelah 

dilakukan tindakan pada siklus 1 yang mendapat nilai ≥72 sebanyak 28 siswa 

atau 75,68%, dan setelah dilakukan tindakan perbaikan pembelajaran pada 

siklus 2 sebanyak 34 siswa atau 91,9%. 
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5) Refleksi  

Berdasarkan hasil tindakan dan observasi dilakukan refleksi 

oleh guru dan observer. Hasil kegiatan refleksi berupa rencana 

perbaikan dan bentuk perbaikan yang dilakukan yaitu: saat memutar 

video guru akan lebih mempersiapkan siswa agar seluruh siswa 

fokus terhadap tugas yang di berikan lewat suatu tayangan. 

C. Pembahasan  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan setelah diterapkannya 

pembelajaran menggunakan metode TPS pada mata pelajaran PKn. Sebelum 

dilaksanakan tindakan pembelajaran hasil belajar siswa masih rendah terbukti 

dengan tingkat ketuntasan belajar siswa yang rendah.  Jumlah siswa yang 

mencapai nilai KKM hanya 12 anak atau sekitar 32,43% dari jumlah seluruh 

siswa, sedangkan siswa yang tidak mencapai KKM adalah 25 siswa atau 

67,57% dari seluruh jumlah siswa. Nilai rata-ratanya adalah 67,43. Nilai 

tertinggi yang berhasil didapatkan siswa adalah 95, sedangkan nilai terendah 

adalah 55. Hal tersebut terjadi dikarenakan metode yang diterapkan oleh guru 

masih bersifat konvensional yaitu ceramah sehingga menyebabkan kebosanan 

pada diri siswa terhadap pembelajaran dan rendahnya keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut 

membuat siswa tidak suka terhadap mata pelajaran PKn, ditambah lagi materi 

pada mata pelajaran PKn sangat banyak sekali dan semua itu hanya menuntut 

siswa untuk menghafalnya. Hal lain yang mempersulit proses pembelajaran 

yang diperoleh selama proses observasi awal bahwa siswa malas sekali untuk 
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membaca. Berdasarkan semua permasalahan ini, kemudian dilakukan tindakan 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 

Japah pada mata pelajaran PKn. 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil tes evaluasi 

pada tindakan siklus 1. Peningkatan ini dapat dikatakan sebagai peningkatan 

yang cukup singnifikan. Terbukti pada kondisi pra siklus hanya terdapat 12 

siswa atau 32,43% yang mencapai nilai KKM setelah dilakukan tindakan pada 

siklus 1, siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM meningkat menjadi 28 

siswa atau 75,68% dari seluruh jumlah siswa. Ditandai dengan tercapainya 

persentase 75,68% berarti indikator kinerja 70% pada siklus 1 yang ditetapkan 

oleh peneliti telah tercapai. Nilai rata-rata pada siklus 1 adalah 77,57. Nilai 

tertinggi adalah 95, sedangkan nilai terendah adalah 60. Kemudian pada siklus 

2, siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM meningkat menjadi 34 siswa 

atau 91,9% dari seluruh jumlah siswa. Ditandai dengan tercapainya persentase 

91,9% berarti indikator kinerja 80% pada siklus 2 yang ditetapkan oleh 

peneliti telah tercapai. Nilai rata-rata pada siklus 1 adalah 82,57. Nilai 

tertinggi adalah 95, sedangkan nilai terendah adalah 70 

Hasil belajar siswa yang meningkat tidak lepas dari penerapan 

pembelajaran menggunakan metode TPS  yang berimbas pada peningkatan 

kualitas pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru seperti 

pada saat menggunakan metode konvensional yaitu ceramah tetapi lebih 

mengutamakan keaktifan siswa dalam belajar. Peran guru sudah bergeser dari 

sumber ilmu menjadi fasilitator yang bertugas membimbing siswa dan 
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mentransfer ilmu pengetahuan. Pada pembelajaran dengan menggunakan 

metode TPS , guru bertugas untuk membimbing, mengatur, dan mengarahkan 

siswa agar semua siswa terlibat langsung dan aktif dalam pembelajaran. 

Apabila guru sudah berperan dengan baik sebagai fasilitator tentu akan 

berimbas pada keterlibatan semua siswa dalam pembelajaran dan peningkatan 

keaktifan siswa serta mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi menigkat. 

Melalui metode TPS , semua siswa dituntut untuk terlibat dalam pembelajaran 

dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Dimulai dengan kegiatan 

“Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan 

atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. Guru 

memberi kesempatan kepada mereka untuk memikirkan jawabanya. 

Selanjutnya “Pairing”, pada tahap ini guru meminta peserta didik berpasang-

pasangan. Beri kesempatan kepada pasang-pasangan itu untuk berdiskusi. 

Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna jawaban yang telah 

dipikirkan melalu inter subjektif dengan pasangannya. Hasil diskusi inter 

subjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh 

kelas. Tahap ini dikenal dengan “Shering”. Dalam kegiatan ini diharapkan 

terjadi tanya jawab yang mendorong pengkonstruksian pengetahuan secara 

integratif. Peserta didik dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang 

dipelajarinya (Agus Suprijono, 2011:91). Penggunaan metode TPS juga 

berefek pada pembiasaan bagi para siswa untuk berpendapat yang merupakan 

proses penting masuknya ilmu pengetahuan ke dalam diri siswa. Efek lain dari 

penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode TPS adalah 
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meningkatnya hasil belajar siswa dari segi Kognitif yaitu pengetahuan dan 

pemahaman terhadap materi pembelajaran. 

Meningkatnya hasil belajar siswa pada penelitian ini juga sejalan 

dengan pendapatnya Sholeh Hamid (2011 : 225) yang mengatakan bahwa 

metode TPS adalah metode yang sangat menarik dan menantang, karena 

dalam metode ini ada pendalaman materi yang akan membuat siswa mampu 

menguasai atau mendalami sebuah materi yang dibahas dengan lebih baik.  

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Defi 

Arfina (2012:V), yang menyimpulkan bahwa 1) Penerapan  pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pelajaran PKn yaitu pada Pra Siklus 7,84%, Siklus I 67,88%, pada Siklus II 

75,68% dari jumlah siswa 34 siswa. 2).  

 

Hasil belajar siswa meningkat ditunjukan dengan peningkatan rata-rata 

siswa pada Pra siklus (56,6) atau 38% siswa tuntas, Siklus I rata-rata (70,85) 

atau 73% dan pada Siklus II rata-rata meningkat menjadi (75,29) atau 94% 

serta hasil penelitian yang dilakukan Aswita Ambarwati (2012: xi) yang 

menyimpulkan bawa dalam pelaksanaan metode pembelajaran Think-Pair-

Share ini, aktivitas siswa mengalami peningkatan yaitu dari siklus I 71,04% 

dengan kategori cukup meningkat menjadi 82,7% pada siklus II, dengan 

kategori baik, sedangkan aktivitas guru menjadi meningkat yaitu siklus I 

70,83% dengan kategori cukup meningkat menjadi 80,25% dengan kategori 

baik pada Siklus II dan nilai hasil belajar siswa siklus I dengan nialai rata-rata 
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73,66% dengan kategori cukup, meningkat menjadi 85,33 % dengan kategori 

baik pada siklus II. 


