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VALIDITAS SOAL TES
A. Validitas Soal Siklus I
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026
VAR00027
VAR00028
VAR00029
VAR00030

No
1.
2.
3.

16.5357
16.5714
16.5357
16.4286
16.4286
16.5357
16.6071
16.3929
16.5000
16.3571
16.5357
16.5357
16.5000
16.4286
16.1071
16.5714
16.4286
16.4286
16.5714
16.4643
16.4643
16.5000
16.4286
16.3929
16.6071
16.5357
16.3571
16.5357
16.3571
16.3929

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation
17.369
21.735
17.369
17.291
17.661
17.369
18.618
17.433
19.963
19.275
19.073
18.258
18.185
18.106
18.099
18.180
17.884
17.884
20.106
19.295
19.665
18.185
17.884
17.433
21.507
18.036
17.053
17.369
18.016
17.433

Validitas
Valid

.428
-.539
.428
.461
.367
.428
.131
.435
-.171
-.014
.025
.213
.231
.258
.571
.232
.312
.312
-.202
-.024
-.107
.231
.312
.435
-.496
.265
.551
.428
.297
.435

Butir Soal
1,3,4,5,6,8,12,13,14,15,16,17,18,22,
23,24,26,27,28,29,30
Tidak Valid 2,7,9,10,11,19,20,21,25
Jumlah
Soal
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Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.614
.699
.614
.612
.621
.614
.642
.615
.669
.654
.652
.635
.633
.631
.621
.633
.626
.626
.672
.656
.663
.633
.626
.615
.695
.630
.605
.614
.628
.615

Jumlah
21
9
30

B. Validitas Soal Siklus II
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Soal1
Soal2
Soal3
Soal4
Soal5
Soal6
Soal7
Soal8
Soal9
Soal10
Soal11
Soal12
Soal13
Soal14
Soal15
Soal16
Soal17
Soal18
Soal19
Soal20
Soal21
Soal22
Soal23
Soal24
Soal25
Soal26
Soal27
Soal28
Soal29
Soal30

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation

17.6429
17.7857
17.6071
17.5000
17.5000
17.1786
16.9286
17.4286
17.3929
16.9286
17.1429
16.9286
17.1071
16.9286
17.3929
17.2143
17.5714
17.0714
16.9286
17.2143
17.1429
16.9286
17.1786
17.5714
16.8929
17.1071
17.1071
17.1786
17.1071
17.2143

33.646
34.915
33.877
32.852
32.852
32.078
33.476
35.291
32.025
33.476
31.683
34.291
33.062
34.291
32.025
31.952
33.958
36.810
33.476
31.952
31.683
34.291
33.337
35.735
34.988
33.062
33.062
32.078
33.062
31.952

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

.389
.272
.310
.455
.455
.587
.544
.004
.575
.544
.682
.317
.432
.317
.575
.598
.274
-.270
.544
.598
.682
.317
.352
-.070
.162
.432
.432
.587
.432
.598

No.

Validitas

Butir Soal

1.

Valid

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16

.869
.871
.871
.867
.867
.863
.866
.879
.864
.866
.861
.870
.868
.870
.864
.863
.872
.884
.866
.863
.861
.870
.870
.880
.873
.868
.868
.863
.868
.863

Jumlah
26

,17,19,20,21,22,23, 26,27,28,29,30
2.

Tidak Valid

3.

Jumlah Soal

8,18,24,25

4
30
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RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS I
Nama Sekolah

: SMP Stella Matutina Salatiga

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/ Semester

: VII B/ 2

Alokasi Waktu

: 4 x 40 Menit (2 x Pertemuan)

A. Standar Kompetensi
Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat
B. Kompetensi Dasar
Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara
bebas dan bertanggung jawab
C. Indikator Pembelajaran
1. Menguraikan

pentingnya

kemerdekaan

mengemukakan

pendapat

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan kritis dan logis.
2. Menguraikan kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam
melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Menguraikan kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam
melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
D. Tujuan Pembelajaran
Melalui metode role playing siswa dapat:
1. Melalui membaca dan menelaah buku ajar, siswa mampu menunjukkan
pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya penegakkan HAM
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Melalui role playing, siswa dapat menampilkan sikap positif terhadap
upaya penegakan HAM di Indonesia sebagai wujud kesadaran akan hak
dan kewajiban diri dan orang lain.
E. Materi Pembelajaran
 Alasan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat:
1.

Sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk sosial

2.

Agar emosi, bakat, kreativitas, ide, gagasan tersalur

3.

Untuk belajar berani berbicara demi kepentingan bersama/ orang
banyak

4.

Belajar memikirkan/ mengutamakan kepentingan orang lain/ orang
banyak

5.

Untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran positif

6.

Untuk belajar mengembangkan diri dan bersosialisasi

 Tujuan menyampaikan pendapat di muka umum (menurut pasal 3
UU No. 9 Tahun 1998):
1.

Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab

2.

Mewujudkan perlindungan hukum dalam menjamin kemerdekaan
menyampaikan pendapat

3.

Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya pertisipasi dan
kreativitas setiap warga negara sebagai wujud hak dan tanggung
jawab dalam hidup berdemokrasi

4.

Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan/
kelompok

 Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum juga
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, yaitu ikut menjaga
dan memelihara hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman,
tertib, damai (tidak mengganggu ketenangan, kemanan orang lain/
masyarakat)
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2. Menghormati aturan-aturan moral yang berlaku, yaitu norma agama,
kesusilaan, kesopanan
3. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (al. UU No. 9 tahun 1998)
4. Menjaga dan menghormati ketertiban umum (tidak membuat onar,
kerusakan, mengganggu keselamatan orang dll)
5. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (menghindari perbuatan yang
dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, penghinaan kelompok
tertentu)
 Ketentuan menyampaikan pendapat:
1.

Sesuai

dengan

ketentuan,

aturan/UU

(aturan

berorganisasi,

berpendapat/ mengemukakan pendapat, ormas/ orsospol, dll)
2.

Bertanggung jawab

3.

Tertib dan aman

4.

Untuk kepentingan bersama/ negara/ umum

 Beberapa ketentuan khusus tentang mengemukakan pendapat di
muka umum:
1.

Pendapat dapat disampaikan di muka umum/ terbuka, kecuali:
a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer,
rumah sakit, pelabuhan udara, laut, stasiun kereta api, terminal
angkutan darat, objek-objek vital nasional
b. Pada hari-hari nasional, yaitu:

2.



Perayaan hari besar agama



Tahun baru



17 Agustus (HUT RI)



1 Muharam

Pelaku/ peserta dilarang membawa benda-benda yang membahayakan
keselamatan umum

3.

Pemimpin/ penanggung jawab kelompok wajib memberitahukan
secara tertulis kepala Polri setempat selambat-lambatnya 3 – 24 jam
sebelum kegiatan dimulai. Surat pemberitahuan tersebut memuat:
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a. Maksud dan tujuan menyampaikan pendapat
b. Tempat, lokasi dan rute (jika berjalan)
c. Waktu dan lamanya penyampaian pendapat
d. Bentuknya
e. Siapa penanggung jawabnya
f. Nama,

alamat

organisasi,

kelompok/perorangan

yang

menyampaikan pendapat
g. Alat peraga yang digunakan
h. Jumlah peserta
4.

Penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab agar pelaksanaan
penyampaian pendapat terlaksana aman, tertib dan damai

5.

Jika peserta sampai seratus orang harus ada seorang s.d 5 orang
penanggung jawab

6.

Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan peserta
dan menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam kegiatan
penyampaian pendapat di muka umum.

Role Playing Permasalahan tentang kenaikan BBM yang diwujudkan
dalam bentuk demonstrasi. Berdasarkan berita di surat kabar kompas.
Wakil menteri keuangan Mahendra Siregar menyatakan, pemerintah akan
tetap mendengarkan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM subsidi, namun
untuk mengubahnya harus melalui prosedur aturan yang ada. Menurutnya,
kenaikan harga BBM subsidi bukanlah semata-mata untuk kepentingan
tertentu, namun lebih kepada respon atas kondisi ekonomi dunia yang masih
lambat. "Kita sudah sampaikan alasannya, kita lakukan temu langsung, kita
dengarkan aspirasinya dan kita siap accountability-nya. Kami lihat ini
permasalahan survival dari perekonomian kita di tengah-tengah kondisi
global yang tidak mudah. Mudah-mudahan bisa dimengerti walau tidak
mudah diterima," ungkapnya.
F. Metode Pembelajaran
Role Playing
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
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Pertemuan I
1. Kegiatan Awal
Apersepsi
a.

Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka)

b.

Guru memeriksa kehadiran siswa

c.

Guru memberikan pertanyaan tentang bentuk-bentuk kemerdekaan
mengemukakan pendapat

d.

Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai

2. Kegiatan Inti
Eksplorasi
a.

Guru

menjelaskan

cakupan

materi

yaitu

alasan

pentingnya

kemerdekaan mengemukakan pendapat dan ketentuan khusus tentang
mengemukakan pendapat di muka umum.
b. Guru memberikan peringatan, teguran, dan nasehat kepada siswa yang
tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi.
c. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok (setiap kelompok terdiri
atas 9-10 orang), 2 kelompok menjadi pendemo negatif dan positif,
dan 1 kelompok menjadi pihak yang didemo.
d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai
materi yang diajarkan dan guru memberikan motivasi kepada siswa
yang enggan bertanya dengan cara guru menunjuk siswa agar
menjawab dan memberitahukan kepada siswa agar tidak malu
bertanya.
Elaborasi
a.

Siswa masuk dalam kelompok yang sudah ditentukan.

b.

Siswa dalam kelompok mempersiapkan buku yang akan digunakan
dalam pembelajaran.

c.

Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus
dikerjakan dalam proses pembelajaran.
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d.

Siswa dalam kelompok membuat surat pemberitahuan untuk
mengemukakan pendapat dalam bentuk demonstrasi.

Konfirmasi
Masing-masing

kelompok

menyampaikan

hasil

diskusi

dan

dipresentasikan.
3. Kegiatan Penutup
a.

Guru memberikan kesimpulan secara umum.

b.

Guru menyuruh siswa untuk mempelajari kembali peran masingmasing kelompok.

Pertemuan II
1. Kegiatan Awal
Apersepsi
a.

Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka).

b.

Guru memeriksa kehadiran siswa.

c.

Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai.

2. Kegiatan Inti
Eksplorasi
a.

Guru menjelaskan langkah-langkah metode role playing.

b.

Guru memberikan motivasi dengan cara guru memberikan kebebasan
kepada siswa tanpa rasa takut dan malu kepada siswa yang enggan
bertanya dan guru menjawab pertanyaan mengenai hal-hal yang
kurang jelas.

c.

Siswa menyiapkan peralatan dan kelengkapan yang akan digunakan.

Elaborasi
a.

Siswa masuk dalam kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya.

b.

Siswa dalam kelompok mempersiapkan peran yang akan diperagakan
dalam role playing.

c.

Masing-masing siswa duduk dikelompoknya masing-masing dengan
memperhatikan atau mengamati skenario yang sedang diperagakan.
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Konfirmasi
a.

Pada waktu peragaan kelompok 1 dengan kelompok 3, kelompok yang
tidak mengikuti peragaan yaitu kelompok 2 menilai hasil peragaan
dari kelompok 1 dan 3, sedangkan kelompok 3 ikut menilai hasil
peragaan kelompok 1.

b.

Kemudian peragaan selanjutnya yaitu kelompok 2 dengan kelompok
3, kelompok yang menilai hasil peragaan dari kelompok 2 dan 3 yaitu
kelompok 1 dan kelompok 3 juga menilai kelompok 2, sedangkan
kelompok yang menilai hasil peragaan kelompok 3 yaitu kelompok 1
dan 2.

c.

Masing-masing kelompok menyampaikan hasil penilainnya.

3. Kegiatan Penutup
a.

Guru memberikan kesimpulan secara umum.

b.

Guru memberikan post tes (evaluasi siklus I).

H. Sumber dan Media Pembelajaran
a. Sumber belajar:
1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP Kelas VII
penerbit Erlangga
2. Modul Peendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP/MTs
semester 2
b. Media pembelajaran:
1. Laptop, LCD
2. White board, spidol
3. Peralatan role playing (kertas, identitas pemain, peluit, pistol mainan)
I.

Penilaian
1.
2.
3.

Jenis soal
: Tes tertulis dan skala sikap
Bentu soal
: Pilihan ganda dan angket (soal terlampir)
Kunci jawaban
:
1. D
11. A
21. B
12. D
2. D
3. D
13. B
4. C
14. C
5. D
15. D
6. A
16. B
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7. C
17. C
8. B
18. A
9. D
19. D
10. B
20. C
4. Penilaian
:
 SS : Sangat Setuju (bobot skor 5 apabila pernyataan positif dan 1
apabila Negatif)
 S : Setuju (skor 4 apabila pernyataan positif dan 1 apabila negatif)
 N : Tidak Berpendapat/ Netral (skor 3)
 TS : Tidak Setuju (bobot skor 2 apabila pernyataan positif dan apabila
negatif)
 STS
: Sangat Tidak Setuju (bobot skor 5 apabila pernyataan
positif dan 1 apabila negatif)
Salatiga,

April 2013

Mengetahui,
Observer

Guru Mata Pelajaran

Virene Irida Pr, S. Pd

Adiella

Saputri
Kepala Sekolah SMP Stella Matutina

Sr. M. Annunciata, OSF, S.Ag
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Dianial

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS II
Nama Sekolah

: SMP Stella Matutina Salatiga

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/ Semester

: VII B/ 2

Alokasi Waktu

: 4 x 40 Menit (2 x Pertemuan)

A. Standar Kompetensi
Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat
B. Kompetensi Dasar
Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab
C. Indikator Pembelajaran
1. Memberikan pendapat tentang suatu masalah
2. Memberikan tanggapan atas pendapat teman lain
3. Memberikan pertanyaan atau pernyataan terhadap teman lain
4. Memberikan penjelasan atas pertanyaan atau tanggapan teman lain
D. Tujuan Pembelajaran
Melalui metode role playing siswa dapat:
1. Memberikan pendapat tentang suatu masalah
2. Memberikan tanggapan atas pendapat teman lain
3. Memberikan pertanyaan atau pernyataan terhadap teman lain
4. Memberikan penjelasan atas pertanyaan atau tanggapan teman lain
E. Materi Pembelajaran
Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, pada dasarnya adalah kebebasan
warga negara untuk menyampaikan pendapatnya kepada pihak-pihak yang
dimaksud (pemerintah, lembaga tertentu, negara, pimpinan dll).
Pendapat yang disampaikan itu bisa berupa ide/gagasan, kritikan, saran dll.
Pendapat tersebut dapat disampaikan secara lisan ataupun tulisan, baik secara

120

langsung atau melalui perantara, dapat pula disampaikan secara perorangan
atau berkelompok dan dapat pula disampaikan di depan umum.
Menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan lisan
atau tulisan dan sebagainya.
 Secara lisan, misalnya dengan cara pidato, dialog, atau diskusi,
demonstrasi
 Secara tulisan, misalnya dengan cara melalui pamflet, gambar, poster,
brosur, selebaran, surat atau spanduk
 Dan sebagainya, artinya bisa disampaikan dalam bentuk lain misalnya
mogok makan, membisu dll
Menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan secara langsung
ataupun tidak langsung
Dasar Hukum Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
 Pasal 28 UUD’45 dan pasal 28 E ayat 3 Amandemen UUD’45,
berbunyi:
“tiap-tiap Warga Negara berhak untuk berserikat, berkumpul,
mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan
Undang-Undang”.
 UU RI No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan
Pendapat di Muka Umum
 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB
Asas menyampaikan pendapat (menurut pasal 3 UU No. 9 tahun 1998):
1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
Artinya: kita boleh menggunakan hak kita untuk mengemukakan pendapat,
tetapi harus seimbang dengan kewajibannya yaitu sesuai dengan ketentuan
2. Asas musyawarah dan mufakat
Artinya: pendapat bisa disampaikan melalui musyawarah untuk mencapai
kesepakatan
3. Asas kepastian hukum dan keadilan
Artinya: pendapat yang disampaikan harus jelas, beralasan, dapat
dipertanggung jawabkan dan mengutamakan keadilan
4. Asas proporsionalitas

121

Artinya: meletakkan semua kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan
kegiatan tersebut
5. Asas manfaat
Artinya: mengemukakan pendapat harus ada manfaatnya, setidaknya untuk
kepentingan umum
F. Metode Pembelajaran
Role Playing
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I
1. Kegiatan Awal
Apersepsi
a.

Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka)

b.

Guru memeriksa kehadiran siswa

c.

Guru memberikan pertanyaan tentang pentingnya kemerdekaan
mengemukakan pendapat

d.

Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai.

2. Kegiatan Inti
Eksplorasi
a.

Guru menjelaskan cakupan materi yaitu pengertian dan dasar hukum
kemerdekaan mengemukakan pendapat.

b.

Guru memberikan teguran, dan arahan kepada siswa yang kurang aktif
dalam memperhatikan penjelasan guru dan menjawab pertanyaan.

c.

Guru menayangkan video role playing pada pertemuan yang lalu.

d.

Guru memberikan tanggapan mengenai pemeranan dalam role
playing.

e.

Guru membagi siswa menjadi 4 peran ( pemimpin musyawarah,
moderator, notulen, dan peserta) 26 siswa menjadi peserta, 1 siswa
menjadi notulen, 2 siswa menjadi pemimpin musyawarah dan
moderator.

Elaborasi
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a.

Guru menjelaskan pokok permasalahan kepada siswa mengenai
“Apakah Subsidi BBM Tepat Guna?”

b.

Guru memberikan teks masalah yang akan didiskusikan kepada siswa
yang akan menjadi moderator

c.

Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus
dikerjakan dalam proses pembelajaran

Konfirmasi
a.

Setelah selesai didiskusikan mengenai peran masing-masing, siswa
mempelajari unsur-unsur musyawarah yang ada di buku untuk
diperankan dalam pertemuan selanjutnya

b.

Masing-masing

siswa

menulis

suatu

pendapat

yang

akan

dimusyawarahkan dalam bentuk tulisan.
3. Kegiatan Penutup
a.

Guru memberikan kesimpulan

b.

Guru menyuruh siswa yang menjadi moderator untuk mempelajari
teks masalah yang akan diperankan dipertemuan selanjutnya dan
membuat power point.

Pertemuan II
1. Kegiatan Awal
Apersepsi
a.

Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka)

b.

Guru memeriksa kehadiran siswa

c.

Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai.

2. Kegiatan Inti
Eksplorasi
a.

Guru menjelaskan langkah-langkah metode role playing mengenai
musyawarah

b.

Bagi siswa yang masih ramai atau tidak memperhatikan penjelasan
guru, guru memberikan penegasan dan teguram pada siswa agar lebih
teratur dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa
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c.

Guru dan siswa menata tempat yang akan digunakan

d.

Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus
dikerjakan dalam proses pembelajaran.

Elaborasi
a.

Masing-masing siswa duduk sesuai tatanan yang sudah ditata oleh
guru dan siswa.

b.

Siswa yang menjadi pemimpin musyawarah membuka musyawarah
yang akan dijalankan pada pertemuan hari ini dengan menjelaskan
pokok masalah yang akan dimusyawarahkan.

c.

Siswa yang menjadi notulen duduk disamping moderator dan siap
mendengarkan serta menulis apa yang dibicarakan peserta.

d.

Siswa yang menjadi peserta mengeluarkan pendapatnya mengenai
“Apakah subsidi BBM tepat guna?”

e.

Siswa yang lain menanggapi ataupun menyanggah pendapat siswa
yang sedang mengeluarkan pendapatnya dengan diatur moderator dan
notulen mencatat siswa-siswa yang mengeluarkan pendapatnya.

Konfirmasi
a.

Setelah

semua

peserta

mengeluarkan

pendapatnya,

notulen

memberikan kesimpulan dari musyawarah tersebut.
b.

Pemimpin musyawarah menutup jalannya musyawarah dengan
mengulas kembali kesimpulan yang disimpulkan oleh notulen.

3. Kegiatan Penutup
a.

Guru memberikan kesimpulan secara umum

b.

Guru memberikan post tes (evaluasi siklus II)

H. Sumber dan Media Pembelajaran
a. Sumber belajar:
1.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP Kelas VII
penerbit Erlangga

2.

Modul Peendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP/MTs
semester 2

b. Media pembelajaran:
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1.

Peralatan role playing (laptop, LCD, speaker, kertas, dan identitas
pemain)

2.
I.

White board, spidol

Penilaian
: Tes tertulis dan skala sikap
1. Jenis soal
2. Bentuk soal
: Pilihan ganda dan angket (soal terlampir)
3. Kunci jawaban
:
1. D
11. C
21. C
12. C
22. D
2. A
3. A
13. A
23. D
4. C
14. C
24. C
5. D
15. D
25. B
6. A
16. B
26. A
7. D
17. D
8. D
18. B
9. B
19. D
20. C
10. D
4. Penilaian
:
 SS
: Sangat Setuju (bobot skor 5 apabila pernyataan positif dan 1
apabila Negatif)
 S
: Setuju (skor 4 apabila pernyataan positif dan 1 apabila negatif)
 N
: Tidak Berpendapat/ Netral (skor 3)
 TS
: Tidak Setuju (bobot skor 2 apabila pernyataan positif dan apabila
negatif)
 STS : Sangat Tidak Setuju (bobot skor 5 apabila pernyataan positif dan
1 apabila negatif)

Salatiga,

Mei 2013

Mengetahui,
Observer

Guru Mata Pelajaran

Virene Irida Pr, S. Pd

Adiella Dianial Saputri

Kepala Sekolah SMP Stella Matutina

Sr. M. Annunciata, OSF, S.Ag
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Nama

:

No.Absen

:

Kelas

:

A. Tes Tertulis
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling
benar!
1.

2.

Hak yang tidak diatur dalam pasal 28 F UUD 1945 Amandemen adalah ... .
a.

Hak untuk berkomunikasi

b.

Hak untuk memperoleh informasi

c.

Hak untuk mencari informasi

d.

Hak untuk mengubah-ubah informasi

Berikut adalah sikap seorang warga negara yang demokratis, kecuali ... .
a. Toleransi
b. Taat aturan
c. Kritis
d. Selalu memprotes

3.

Berikut ini merupakan cara menyampaikan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab, kecuali ... .

4.

a.

Pendapat yang disampaikan disertai alasan yang jelas

b.

Penyampaian pendapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan

c.

Pendapat yang disampaikan menyangkut nilai keadilan dan demokrasi

d.

Penyampaian pendapat dilakukan dengan cara merusak fasilitas umum

Demonstrasi, rapat-rapat umum, dan memasang spanduk adalah wujud dari
kegiatan mengemukakan pendapat. Hal ini boleh dilakukan asal sesuai
dengan ... .
a.

Kebutuhan masyarakat

b.

Koridor umum dan keseimbangan

c.

Peraturan perundangan yang berlaku

d.

Batas-batas hak asasi manusia
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5.

6.

7.

8.

9.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat kedepan umum adalah hak setiap ... .
a.

WNI

b.

WNA

c.

Penduduk

d.

Manusia

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan ciri dari negara ... .
a.

Demokrasi

b.

Hukum

c.

Kesatuan

d.

Republik

Contoh penyampaian pendapat secara tertulis adalah ... .
a.

Pawai

b.

Mimbar bebas

c.

Spanduk

d.

Demontrasi

Untuk menghindari perbedaan pendapat diperlukan adanya ... .
a.

Voting

b.

Musyawarah untuk mufakat

c.

Pengawasan ketat dari pemerintah

d.

Kebebasan untuk mengutarakan pendapat

Yang dinamakan dengan pemerintah demokrasi adalah ... .
a.

Mengutamakan kepentingan rakyat

b.

Dilaksanakan wakil-wakil rakyat

c.

Dilaksanakan oleh rakyat

d.

Dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

10. Apabila mufakat tidak dapat tercapai, maka diadakan ... .
a.

Referendum

b.

Voting

c.

Aklamasi

d.

Sepakat
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11. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kemerdekaan berpendapat
adalah ... .
a.

UU No. 9 Tahun 1998

b.

UU No. 19 Tahun 1998

c.

UU No. 9 Tahun 1999

d.

UU No. 19 Tahun 1999

12. Menurut kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
Kalimat di atas tercantum dalam UUD 1945 pasal ... .
a.

28 E ayat 3

b.

28 E ayat 2

c.

28 E ayat 1

d.

28

13. Menurut amandemen UUD 1945 kebebasan mengeluarkan pendapat diatur
dalam pasal ... .
a.

28 F ayat 4

b.

28 E ayat 3

c.

28 D ayat 2

d.

28 C ayat 1

14. Ketentuan pengecualian demonstrasi di lingkungan istana kepresidenan,
instalasi militer dan objek vital nasional tercantum dalam UU No. 9/1998
pasal ... .
a.

9 ayat 4

b.

9 ayat 3

c.

9 ayat 2

d.

9 ayat 1

15. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh ... .
a.

UUD 1945vpasal 29

b.

UU No. 8/1999

c.

UU No. 25/1992

d.

UUD 1945 pasal 28
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16. Dalam mengeluarkan pendapat harus berpedoman pada asas-asas berikut,
kecuali ... .
a.

Bersama

b.

Proporsionalitas

c.

Kepastian hukum dan keadilan

d.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

17. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan kepada ... .
a.

Komnas HAM

b.

Pemerintah

c.

Kepolisian RI

d.

DPR/DPRD

18. Dalam kegiatan rapat-rapat pengurus OSIS di sekolah, peserta rapat diberi
kebebasan untuk menyampaikan pendapat dengan ketentuan ... .
a.

Sesuai dengan aturan tata tertib rapat OSIS

b.

Menghargai saran dan pendapat dari peserta rapat OSIS

c.

Boleh menyanggah pendapat yang diusulkan peserta rapat yang lainnya

d.

Berani mengemukakan pendapat dengan tegas dan benar didepan rapat

19. Penyampaian pendapat dengan arak-arakan dijalan umum disebut ... .
a.

Unjuk rasa

b.

Mimbar bebas

c.

Rapat umum

d.

Pawai

20. Kemerdekaan mengemukakan pendapat sangat sesuai dengan nilai-nilai
pancasila khususnya sila ... .
a.

Ketuhanan Yang Maha Esa

b.

Persatuan Indonesia

c.

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan
d.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

21. Negara menjamin warga negaranya untuk mengemukakan pendapat maka
setiap warga negara ... .
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a.

Harus mengemukakan pendapat secara teratur

b.

Dapat menggunakan hak menyampaikan pendapat dengan sebaik-baiknya

c.

Wajib mengemukakan pendapat di muka umum

d.

Bebas berpendapat sesuai kemauannya

B. Tes Sikap
Berilah tanda cek (V) pada kolom yang sesuai dengan pendapat kalian!
No.

PERNYATAAN

SS

S

N

TS

STS

1.

Bagi kelompok yang akan
berdemo diharuskan meminta
izin terlebih dahulu
2.
Dalam berdemo harus jelas siapa
yang akan menjadi pimpinan
3.
Dalam berdemo harus jelas
permasalahan yang dituntut dan
solusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut
4.
Demo merupakan salah satu
perwujudan hak kemerdekaan
5.
Dalam berdemo, orang dituntut
untuk mengeluarkan pendapat
sesuai dengan fakta
6.
Dalam berdemo, orang dituntut
untuk mengeluarkan pendapat
secara santun
7.
Dalam berdemo tidak
diperbolehkan membawa bendabenda tajam
8.
Dalam berdemo diperbolehkan
membawa alat peraga yang tidak
merendahkan martabat orang
ataupun negara
9.
Membakar foto presiden dan
lambang negara dalam berdemo
merupakan tindakan pidana
10. Berdemo yang disertai
perusakan fasilitas umum
merupakan tindakan anarkis
Keterangan :
SS

: Sangat Setuju (bobot skor 5 apabila pernyataan positif dan 1

apabila Negatif)
S

: Setuju (skor 4 apabila pernyataan positif dan 1 apabila negatif)
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N

: Tidak Berpendapat/ Netral (skor 3)

TS

: Tidak Setuju (bobot skor 2 apabila pernyataan positif dan apabila

negatif)
STS

: Sangat Tidak Setuju (bobot skor 5 apabila pernyataan positif dan

1 apabila negatif)

131

Nama

:

No. Absen

:

Kelas

:

A. Tes Tertulis
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling
benar!
1.

Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Menghormati aturan moral yang diakui umum
(2) Menjaga keamanan dan ketertiban umum
(3) Mengutamakan kepentingan orang lain
(4) Menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa
(5) Memperhatikan lingkungan setempat
Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat
di depan umum ditunjukkan nomor ... .

2.

a.

1, 2, dan 3

b.

1, 2, dan 4

c.

2, 3, dan 5

d.

2, 4, dan 5

Pernyataan:
(1) Meningkatkan kesejahteraan
(2) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab
(3) Mewujudkan perlindungan hukum
(4) Mewujudkan nilai yang kondusif
Dari pernyataan di atas yang termasuk asas-asas menyampaikan pendapat di
muka umum ditunjukkan nomor ... .
a.

1, 2, dan 3

b.

1, 2, dan 4

c.

1, 3, dan 4

d.

2, 3, dan 4

132

3.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada perbedaan pendapat, sikap yang
terburuk adalah ... .

4.

a.

menerima semua pendapat yang disampaikan oleh orang lain

b.

mengalah pendapat orang lain yang berbeda dengan kita

c.

tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain

d.

menghormati pendapat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat

Yang tidak termasuk kewajiban warga negara dalam

menyampaikan

pendapat di muka umum adalah... .

5.

6.

7.

a.

menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa

b.

menjaga keamanan dan ketertiban

c.

menjaga kepentingan kelompok tertentu

d.

menghormati kewajiban dan hak orang lain

Hakekat dan batas-batas pendapat adalah ... .
a.

dapat diterima semua pihak

b.

menggunakan bahasa Indonesia yang baik

c.

dilaksanakan dengan jelas dan resmi

d.

memperhatikan kepentingan bangsa dan negara

UU No 9 Tahun 1998 mengatur tentang ... .
a.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

b.

Tata cara berorasi dan berunjuk rasa disuatu tempat

c.

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia

d.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Demonstrasi merupakan salah satu perwujudan mengemukakan pendapat
secara bebas dan bertanggung jawab. Sebelum melakukan demonstrasi
pimpinan demo terlebih dahulu harus ... .

8.

a.

mendata jumlah anggotanya yang akan berdemo

b.

mengadakan mobilisasi anggota yang akan berdemo

c.

mengajak organisasi lain untuk berdemo

d.

melaporkan dan meminta ijin ke aparat berwenang

yang tidak termasuk kewajiban dan tanggung jawab aparat pemerintah
dalam hal kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah ... .
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9.

a.

melindungi hak asasi manusia

b.

menghargai asas

c.

menghargai prinsip praduga tidak bersalah

d.

mengatur materi penyampaian pendapat

Penyampaian pikiran/ pendapat masyarakat dapat disalurkan melalui media
cetak, antara lain ... .
a.

internet

b.

surat kabar

c.

radio

d.

televisi

10. Tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk menyampaikan pendapat
di muka umum, antara lain ... .
a.

alun-alun, kantor gubernur, kantor bupati/ walikota

b.

pelabuhan laut, pelabuhan udara, depan gedung DPR/ MPR

c.

stasiun kereta api, lapangan, terminal bus

d.

istana presiden, rumah sakit, pelabuhan udara

11. Kemerdekaan berorganisasi bagi siswa dapat disalurkan melalui organisasi di
sekolah, yaitu ... .
a.

kegiatan ekstrakulikuler

b.

Pramuka

c.

OSIS

d.

koperasi

12. Batas akhir penyampaian surat pemberitahuan kepada polisi tentang
penyampaian pendapat di muka umum yaitu ... .
a.

1 x 24 jam (satu kali 24 jam)

b.

2 x 24 jam (dua kali 24 jam)

c.

3 x 24 jam (tiga kali 24 jam)

d.

7 x 24 jam (tujuh kali 24 jam)

13. Negara menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat, maka warga
negara hendaknya ... .
a.

mematuhi Undang-Undang mengemukakan pendapat

134

b.

tidak merasa takut mengemukakan pendapat

c.

suka mengadakan unjuk rasa

d.

mengawasi tindakan para pejabat

14. Akibat yang terjadi apabila warga negara terjamin hak-haknya termasuk hak
mengemukakan pendapat yaitu ... .
a.

rakyat akan berani mengawasi pemerintah

b.

masyarakat memiliki kebebasan mutlak

c.

demokrasi akan tumbuh dengan baik

d.

rakyat bisa hidup dengan tenang

15. Negara menjamin warga negaranya untuk mengemukakan pendapat di muka
umum, maka setiap warga negara ... .
a.

Wajib mengemukakan pendapat di muka umum

b.

Bebas berpendapat sesuai kemauannya

c.

Harus mengemukakan pendapat secara teratur

d.

Dapat menggunakan hak menyampaikan pendapat dengan sebaik-baiknya

16. Pemberitahuan secara tertulis kepada polisi tentang penyampaian pendapat di
muka umum tidak berlaku bagi ... .
a.

kegiatan masyarakat dan kerohanian

b.

kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan

c.

kegiatan olahraga dan pendidikan

d.

kegiatan keagamaan dan kebudayaan masyarakat

17. Penyampaian pendapat yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab akan
berakibat ... .
a.

menguntungkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab

b.

merugikan orang-orang yang memahami hukum

c.

membantu orang yang suka unjuk rasa

d.

menimbulkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum

18. Pejabat negara yang berusaha mewujudkan kemerdekaan mengemukakan
pendapat secara bebas dan bertanggung jawab akan ... .
a.

memberi hadiah kepada masyarakat yang mengajukan pendapat

b.

memberi kebebasan rakyat untuk mengajukan pendapat
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c.

menciptakan peraturan yang membatasi kemerdekaan berpendapat

d.

mengawasi anggota masyarakat yang aktif mengajukan pendapat

19. Contoh perilaku siswa yang mewujudkan kemerdekaan mengemukakan
pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di dalam kehidupan sekolah
antara lain ... .
a.

pemilihan siswa teladan atau berprestasi

b.

pemilihan guru yang akan mengajar oleh siswa

c.

penentuan nilai pada rapor oleh guru

d.

pelaksanaan musyawarah OSIS secara demokratis

20. Contoh perilaku seseorang yang mewujudkan kemerdekaan mengemukakan
pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di dalam kehidupan
masyarakat antara lain ... .
a.

selalu memperhatikan orang lain

b.

suka memperhatikan kehidupan orang lain

c.

tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

d.

suka memuji tetangga yang berjasa

21. Salah satu akibat pembatasan kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah ...
.
a.

terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional

b.

terbentuknya masyarakat yang kritis

c.

terkekangnya komunikasi sosial dalam masyarakat

d.

pemerintahan dan masyarakat yang kuat

22. Agar kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat tidak membahayakan
keselamatan bangsa dan negara, maka kebebasan tersebut perlu ... .
a.

diawasi oleh aparatur pemerintah

b.

diatur oleh pemerintah yang sah

c.

diatur oleh pengadilan yang legalitas

d.

diatur dengan UU yang berlaku

23. Yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara lisan dan
tulisan melalui media cetak atau elektronik, kecuali ... .
a.

nilai-nilai agama

136

b.

nilai-nilai kesusilaan

c.

ketertiban umum

d.

kepentingan pengusaha

24. Ciri khas bangsa dalam memutuskan masalah berdasarkan kehendak rakyat
adalah ... .
a.

musyawarah

b.

mendahulukan kepentingan bangsa

c.

musyawarah untuk mufakat

d.

mengutamakan kepentingan umum

25. Di daerah kabupaten atau kota kita dapat menyampaikan pendapat melalui ... .
a.

DPRD Provinsi

b.

DPRD Kabupaten/ Kota

c.

MPRRI

d.

DPRRI

26. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk ... .
a.

mengeluarkan pilihan secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum

b.

memperoleh kebebasan tanpa pengawasan oleh aparat keamanan

c.

mengutarakan secara lisan dan tertulis sesuai dengan kehendaknya

d.

mendapatkan gangguan dari pihak manapun

B. Tes Sikap
Berilah tanda cek (V) pada kolom yang sesuai dengan pendapat kalian!
No.
PERNYATAAN
1.
Mempunyai sikap membangun
negara demokrasi dengan
menghormati hak asasi manusia
2.
Memberi kesempatan kepada
orang lain untuk menemukan
persamaan dan perbedaan
3.
Selalu menghargai perbedaan
yang ada pada orang lain
4.
Seandainya sikap moderator
hanya memihak pada satu orang
saja
5.
Sikap masyarakat yang acuh
terhadap perbedaan
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SS

S

N

TS

STS

6.

Menyelesaikan masalah dengan
main hakim sendiri
7.
Seandainya pada kehidupan
masyarakat tidak ada peraturan
8.
Memotong pembicaraan orang
lain
9.
Memberi usulan sesuai dengan
masalah yang ada
10. Melakukan voting jika
musyawarah tidak mencapai
mufakat
Keterangan :
SS

: Sangat Setuju (bobot skor 5 apabila pernyataan positif dan 1

apabila Negatif)
S

: Setuju (skor 4 apabila pernyataan positif dan 1 apabila negatif)

N

: Tidak Berpendapat/ Netral (skor 3)

TS

: Tidak Setuju (bobot skor 2 apabila pernyataan positif dan apabila

negatif)
STS

: Sangat Tidak Setuju (bobot skor 5 apabila pernyataan positif dan

1 apabila negatif)
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Instrumen proses pembelajaran dalam bentuk aktivitas guru dan siswa
melalui metode role playing
Pada mata pelajaran PKn
Lembar aktivitas guru
Siklus I pertemuan I
Tahap Pelaksanaan
Langkah Kegiatan
1. Guru membuka pelajaran
dengan memberi salam
2. Melakukan absensi siswa
3. Memberikan pertanyaan
tentang bentuk-bentuk
kemerdekaan mengemukakan
pendapat
4. Menyampaikan indikator, dan
tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan cakupan materi
2. Memberikan peringatan,
teguran, dan nasehat kepada
siswa yang tidak
memperhatikan guru saat
menjelaskan materi
3. Guru membagi siswa menjadi
3 kelompok
4. Memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya
mengenai materi yang
diajarkan dan guru
memberikan motivasi kepada
siswa yang enggan bertanya
Kegiatan Akhir
1. Guru memberikan kesimpulan
secara umum
2. Guru menyuruh siswa untuk
mempelajari kembali peran
masing-masing

Y
(Ya)
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T
(Tidak)

Skor

Kategori

Keterangan:
Kategori Penilaian Aktivitas Guru
A = 80 – 100 (sangat baik)
B = <80 – 70 (baik)
C = <70 – 60 (cukup)
D = 50 – <60 (kurang)
E = 0 – <50 (sangat kurang)
Lembar aktivitas siswa
Siklus I Pertemuan I
No

Aspek yang dinilai

Jumlah siswa

1.
2.
3.
4.
5.

Siswa memperhatikan penjelasan guru
Siswa menjawab pertanyaan guru
Interaksi sesama anggota kelompok
Keberanian mengajukan pendapat
Kekompakan anggota dalam bekerja
kelompok
6. Keaktifan dalam diskusi kelompok
7. Kemampuan siswa dalam menyajikan
atau menyampaikan hasil diskusi
kelompok
Rata – rata prosentase aktivitas siswa
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Prosentase

Lembar aktivitas guru
Siklus I pertemuan II
Tahap Pelaksanaan
Langkah Kegiatan
1. Guru membuka pelajaran
dengan memberi salam
2. Melakukan absensi siswa
3. Menyampaikan indikator,
dan tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan langkahlangkah metode rola playing
2. Memberikan motivasi
dengan cara guru
memberikan kebebasan
kepada siswa dan guru
menjawab pertanyaan
mengenai hal-hal yang
kurang jelas
3. Guru menyiapkan peralatan
dan kelengkapan yang akan
digunakan
Kegiatan Akhir
1. Guru memberikan
kesimpulan secara umum
2. Guru memberikan post tes

Y
(Ya)
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T
(Tidak)

Skor

Kategori

Lembar aktivitas siswa
Siklus I Pertemuan II
No
1.
2.
3.
4.

Aspek yang dinilai
Siswa memperhatikan penjelasan guru
Siswa menjawab pertanyaan guru
Siswa terlibat dalam permainan peran
Siswa menjiwai perannya masingmasing
5. Interaksi sesama anggota kelompok role
playing
6. Keseriusan dalam memainkan peran
7. Keberanian mengeluarkan suara untuk
berdemo
8. Kekompakkan dalam bermain peran
9. Keterampilan dalam bermain peran
10. Kelengkapan
alat
peraga
yang
digunakan
11. Kemampuan siswa dalam menilai saat
bermain peran
Rata – rata prosentase aktivitas siswa
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Jumlah siswa

Prosentase

Lembar aktivitas guru
Siklus II pertemuan I
Tahap Pelaksanaan
Langkah Kegiatan
1. Guru membuka pelajaran
dengan memberi salam
2. Memeriksa kehadiran siswa
3. Memberikan pertanyaan
tentang pentingnya
kemerdekaan mengemukakan
pendapat
4. Guru menyampaikan indikator,
dan tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai
Kegiatan Inti
1. Memperkenalkan materi
pelajaran
2. Memberikan teguran, dan
arahan kepada siswa yang
kurang aktif dalam
memperhatikan penjelasan
guru dan menjawab pertanyaan
3. Guru menayangkan video role
playing pada pertemuan yang
lalu
4. Guru memberikan tanggapan
mengenai pemeranan dalam
role playing
5. Guru membagi siswa menjadi
4 peran
6. Guru menjelaskan pokok
permasalahan kepada siswa
mengenai “apakah subsidi
BBM tepat guna?”
7. Guru memberikan teks
masalah yang akan
didiskusikan kepada siswa
yang akan menjadi moderator
Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkan hasil
pelajaran
2. Guru menyuruh siswa yang
menjadi moderator untuk
mempelajari teks masalah

Y
(Ya)
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T
(Tidak)

Skor

Kategori

yang akan diperankan
dipertemuan selanjutnya

Keterangan:
Kategori Penilaian Aktivitas Guru
A = 80 – 100 (sangat baik)
B = <80 – 70 (baik)
C = <70 – 60 (cukup)
D = 50 – <60 (kurang)
E = 0 – <50 (sangat kurang)
Lembar aktivitas siswa
Siklus II Pertemuan I
No
1.
2.
3.

Aspek yang dinilai
Siswa memperhatikan penjelasan guru
Siswa menjawab pertanyaan guru
Siswa aktif bertanya pada saat
pembelajaran PKn
Interaksi siswa dengan teman sebangku
4.
dalam mendiskusikan unsur dalam suatu
musyawarah
5.
Interaksi siswa dengan teman sebangku
dan guru mengenai permasalahan yang
akan diperankan di pertemuan kedua
Rata – rata prosentase aktivitas siswa
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Jumlah siswa

Prosentase

Lembar aktivitas guru
Siklus II pertemuan I
Tahap Pelaksanaan
Langkah Kegiatan
1. Guru membuka pelajaran
dengan memberi salam
2. Memeriksa kehadiran siswa
3. Menyampaikan indikator, dan
tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan langkah-langkah
metode role playing mengenai
musyawarah
2. Guru memberikan penegasan
dan teguran pada siswa agar
lebih teratur dengan cara
memberikan pertanyaan
kepada siswa
3. Guru dan siswa mengatur
tempat yang akan digunakan
Kegiatan Akhir
1. Guru memberikan kesimpulan
secara umum
2. Guru memberikan post tes

Y
(Ya)
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T
(Tidak)

Skor

Kategori

Lembar aktivitas siswa
Siklus II Pertemuan II
No
1.
2.
3.
4.

Aspek yang dinilai
Siswa memperhatikan penjelasan guru
Siswa menjawab pertanyaan guru
Siswa terlibat dalam permainan peran
Kemampuan siswa dalam
menyampaikan pendapat pada waktu
musyawarah
5. Kemampuan siswa dalam mengajukan
pertanyaan kepada moderator
6. Kemampuan siswa dalam menyanggah
pendapat dari siswa lain
7. Siswa menghargai pendapat dari teman
yang lain
8. Kemampuan siswa dalam mengambil
keputusan dalam musyawarah
Rata – rata prosentase aktivitas siswa

146

Jumlah siswa

Prosentase

Angket Tanggapan/ Respon Siswa Terhadap Penerapan Metode Role Playing
Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada
jawaban yang menurut anda cocok!
1. Bagaimana pendapat anda jika dalam pembelajaran PKn guru menggunakan
metode role playing?
a. Sangat menarik
b. Menarik
c. Kurang menarik
d. Tidak menarik
2. Apakah anda dapat memahami materi pelajaran dengan mudah jika dalam
pembelajaran PKn menggunakan metode role playing?
a. Lebih mudah
b. Mudah
c. Sulit
d. Sangat sulit
3. Apakah dengan penggunaan metode role playing anda dapat bekerja sama
dengan teman anda?
a. Sangat membantu
b. Membantu
c. Kurang membantu
d. Tidak membantu
4. Apakah penggunaan metode role playing itu menyenangkan dalam
pembelajaran PKn?
a. Sangat senang
b. Senang
c. Kurang senang
d. Tidak senang
5. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pembelajaran PKn dengn metode
role playing?
a. Membosankan
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b. Menjenuhkan
c. Menyenangkan
d. Mengasyikkan
6. Bagaimana pendapat anda jika metode role playing sering digunakan dalam
pembelajaran PKn?
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
d. Ragu-ragu
7. Bagaimana pendapat anda jika metode role playing digunakan dalam
pembelajaran lain?
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
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GAMBAR SISWA PADA SAAT PROSES PEMBELAJARAN
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