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ABSTRAK

PENGARUH PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA TEKA-TEKI SILANG TERHADAP

HASIL BELAJAR PKN PESERTA DIDIK KELAS V 
SDN 1 WAY DADI SUKARAME 

BANDAR LAMPUNG

Oleh :
ELYSA SISKA PUTRI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar PKN dan 
kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran kelas V di SDN 1 Way 
Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Diperlukan pembelajaran yang mampu 
meningatkan hasil belajar PKN peserta didik kelas V di SDN 1Way Dadi Kecamatan
Sukarame Bandar Lampung, yang mana dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah ada dan seberapa besarkah pengaruh pendekatan 
konstruktivisme dengan menggunakan Media Teka-Teki Silang Terhadap Hasil 
Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran PKN Kelas V di SDN 1 Way Dadi Kecamatan 
Sukarame Bandar Lampung. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
besar pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki 
silang terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran PKN kelas V di SDN 1 Way 
Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan desain penelitian 
quasy eksprimen desain. Istrumen yang digunakan instrumen tes berbentuk multiple 
choice yang sesuai dengan indikator. Instrumen diuji coba dikelas VA di SDN 1 Way 
Dadi dan di hitung validitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan reabilitas. Uji 
hipotesis penelitian menggunakan uji t, sebelum dilakukan uji t data diuji prasyarat 
analisisnya terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan uji normalitas dan uji 
homogenitas .

Berdasarkan hasil analisis data dengan perhitungan program computer 
microsoft office excel yang menggunakan analisis uji t untuk sampel yang berasal dari 
distribusi nilai sig =0,000 < 0,05, dengan pengaruhnya Thitung sebesar 2.803386 lebih 
besar dari ttabel 1.996564. Dengan kesimpulan Hoditolak  Sehingga H1 diterima. Hasil 
uji t menyatakan bahwa H1 diterima yaitu terdapat pengaruh pendekatan 
kontruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil belajar 
PKN peserta didik.

Kata Kunci : Pendekatan Konstruktivisme, Media Teka-Teki Silang, Hasil Belajar 
PKN.
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MOTTO

Artinya : 

Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhannya dan

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

ntara mereka,dan mereka menafkahkan sebagaian dari yang kami berikan

kepada mereka. QS (Ash-shuraa Ayat 38).1

                                                          
1Mushaf Al-Quran Terjemah, (Depok : Al-Huda, 2002) h. 484
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar adalah suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap 

lingkungan, perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebablan oleh 

pertumbuhan atau keadaaan sementara seseorang seperti kelelahan atau 

disebebkan obat-obatan. Maksudnya, perubahan kegiatan itu mencakup 

pengetahuan, kecakan, tingkah laku. Perubahan itu diperoleh melalui latihan, dan 

bukan perubahan dengan sendirinya. Disamping memiliki perubahan belajar 

mengerahkan kegiatan serta menuntut pemusatan perhatian. 1

Pada dasarnya anak belajar berkat interaksi dengan lingkungannya baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dari interaksi demikan anak 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Ketika anak berinteraksi dengan 

lingkungannya ini anak belajar banyak hal, dari subjek matematik, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, sampai humaniora. Karena ilmu-ilmu 

sebagaimana disebutkan di atas ada dimasyarakat dan lingkungan sekita anak, baik 

ilmu itu sebagai konsep atau diwacanakan oleh mansyarakat maupun praktik dari 

penerapan ilmu tersebut.2

                                                          
1 Esti Ismawati, Fazarah, Umaya, Belajar Bahasa Di Kelas Awal, (Yokyakarta : Ombak, 

2016), h. 1 
2 Abd. Kadir, Hanun Asrohah. Pembelajaran Tematik, Jakarta: Rajagrafindi Persada 2014), h. 

5



2

Ketika seorang terjun dalam kehidupan masyarakat atau berada dalam 

suatu lingkungan tertentu, ia berhadapan dengan berbagai lembaga atau gejala 

yang mungkin memberikan informasi yang bermacam-macam. Contoh: ketika 

seorang menghadapi radio atau televise daripadanya ia mendapatkan hiburan. 

Sedangkan ;lingkungan  tempat orang itu berada bukan hanya berisi suatu 

lembaga, atau suatu sumber informasi apa lagi hanya satu gelaja.3

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 

proses perubahan yang di dalamnya mencakup perubahan pengetahuan menjadi 

bertambah, perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Perubahan tersebut tidak 

terjadi begitu saja, namun dengan sesuatu pemberian reaksi berupa latihan yang 

dapat menstimulus seseorang sehingga perubahan tersebut akan terlihat. Dalam 

perubahan ini seseorang akan mendapat pengetahuan baru dan kecakapan melalu 

reaksi yang diberikan oleh lingkungan, lingkungan dapat berupa lingkungan 

keluarga, sekolah dan tempat tinggal, dari ketiga lingkungan tersebut dapat 

mempengaruhi perubahan di diri seseorang. 

“Proses pembelajaran pada prinsipnya merupakan proses komunikasi. 

Masalahnya adalah bagaimana proses komunikasi itu berjalan dengan efektif, 

sehingga pesan yang ingin di sampaikan dapat diterima siswa secara utuh.”4

Pembelajaran mengandung arti setiap kegitan yang dirancang untuk membantu 

sesorang mempelajari sesuatu kemampuan dan nilai yang baru dan mempunyai 

                                                          
3 Ibid, h. 5
4Mohammad Syaifuddin, Implementasi Pembelajaran Tematik Di Kelas 2 SD Negeri 

Demangan Yogyakarta, Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah 02 (2) (2017), H. 140
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program yang dirancang secara sistematis.5 Pembelajaran bertugas mengarahkan 

Proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sesuai yang diinginkan.6

“Proses pembelajaran dalam pendidikan memiliki beberapa komponen, dua 

diantaranya guru dan peserta didik. Proses pembelajaran dapat berhasil apabila 

guru berperan secara aktif mendorong siswa untuk aktif belajar dan 

memberikanpengalaman belajar yang memadai kepada siswa untuk mencapai hasil 

belajar yang optimal”.7

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran merupakan suatu 

interaksi antara pendidik dan peserta didik, dalam pembelajaran peserta didik 

berperan aktif berfikir mandiri dalam memcari pengetahuan dan pendidik sebagai 

fasilitator, maka keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran dapat dilihat 

ketika hasil belajar peserta didik meningkat. Terdapat ayat-ayat Alqur’an yang 

menyerukan pentingnya manusia untuk berfikir agar memperoleh pengetahuan dan 

dapat menyelesaikan permasalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang 

terdapat dalam surat Al-jaatsiah ayat 13 berikut: 

                     

                                                          
5 Oktaria Kusumawati, Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Gerak Siswa Sekolah Dasar  Kelas Bawah, Terampil Jurnal Pedidikan Dan Pembelajaran Dasar Vol 4 
No.  2 2017, h. 127

6Nureva, Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri Berbantuan Mind Mapping 
Dan Picture Mapping Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar, Terampil: Vol. 
4 No. 2 (2017) , h. 158

7 Teti Rizqi Novia, “Penerapan Model Pembelajaran Konstruktivisme Berbantuan Concept 
Map Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Pada Siswa SMA”. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, 
Vol 7 No. 1 (2013), h. 1093
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Artinya : “dan dia telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di 

bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya, sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 

bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Al-jasiyah, 45:13)8

Kata berfikir dalam ayat di atas merupakan hal yang penting sebagai 

hamba yang memiliki akal. Allah telah menghamparkan dan menundukkan untuk 

manusia dan alam semesta, maka manusia tidak sepantasnya bersikap acuh dan 

pasif dalam mentafakuri nikmat Allah SWT. Manusia sepetutnya mampu 

memanfaatkan akal fikiran untuk menela’ah, melakukan eksperimen dan 

memanfaatkan fikiran untuk kehidupan umat manusia.9

Penerapan pembelajaran kostruktivisme ini memang wajar diperlukan. 

Sebagai manusia, yakni makhluk yang dikaruniai akal dan pengalaman berfikir, 

siswa dilatih untuk mengkonstruksikan pengetahuan.10 Di jelaskan juga dalam 

qur’an surat Al- anbiyaa ayat 107 bahwa pendidikan untuk mencerdaskan bangsa 

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dilaksanakan dalam 

rangka meujudkan rahmat bagi seluruh alam.11   

                                                                            

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam”. (Q.S Al-Anbiyaa ayat 107)                   

                                                          
8 Mushaf Al-Quran Terjemah, (Depok : Al-Huda, 2002) h. 500 
9Abuddi Nata, Pendidikan Dalam Persepektif Al-Qur’an, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016), h. 43
10Wawan Gunawan, Konstruktivisme Berbasis Katakter Materi Pada Pembelajaran Bahasa 

Indonesia, Pena: Vol. 2 No. 3 (2013), h. 71
11 Ibid. h. 43



5

Di sekolah dasar pelajaran PKN lebih kepada memfokuskan peserta didik 

agar membiasakan diri menjadi anggota masyarakat yang demokrasi dan berperan 

sebagai anggota masyarakat yang cerdas dan baik.

“Penyebab rendahnya hasil belajar yaitu pemilihan metode dan media 

dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru pada proses pembelajaran sangat 

kurang tepat dan pengolahankegiatan pembelajaran yang masih belum dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa secara optimal”.12

guru di tuntut untuk memiliki sikap yang dapat diteladani oleh peserta 

didiknya. Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Bukan saja 

berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik, 

tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan itu dan terus menerus 

memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya.13

Mutu pendidikan pada saat ini khususnya dijenjang pendidikan sekolah 

dasar masih jauh dari apa yang kita harapkan, terutama pada pembelajaran yang 

belum berjalan mulus, efisien, dan efektif serta akan berakibat pada rendahnya 

hasil belajar peserta didik. Rendahnya hasil belajar peserta didik karna kurang 

tepatnya pendekatan pembelajaran yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. Sehingga berdampak pada pemahaman materi yang 

di ajarkan oleh guru dan kurangnya semangat peserta didik dalam pembelajaran.

Dengan demikian perbaikan  mutu pendidikan harus dimulai dengan menata dan 

                                                          
12 Sohibun Filza Yulina Ade, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual Class 

Berbantu Google Drive, Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah 02 (2) (2017), h. 2
13 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 125
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meningkatkan mutu pembelajaran  di kelas agar lebih menarik serta sesuai dengan 

tujuan pembelajaran.

Pembelajaran yang bermutu dapat tercipta apabila peserta didik dan guru 

berperan aktif dalamnya. Interaksi antara guru dan peserta didik serta peserta didik 

dengan peserta didik yang lainya atau dapat juga diatakan sebagai suatu kerjasama 

diantara mereka merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meujudkan pembelajaran 

yang efektif dan efisien maka guru hendaknya mampu meujudkan proses 

pembelajaran secara tepat berdasarkan kemampuan belajar dari masing-masing 

individu peserta didik agar mampu meujudkan prilaku belajar peserta didik, 

melalui interaksi antar guru dan peserta didik dan peserta didik dengan peserta 

didik yang lainnya. Sehingga terciptanya pembelajaran yang aktif, kondusif, 

efektif dan efisien. Maka dari itu Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran 

PKN adalah dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme.

Pada dasarnya peserta didik sekolah dasar ingin melakukan segala sesuatu 

yang menyenangkan khususnya pada kelas V, seorang guru seharusmya mampu 

membawa pembelajaran PKN di kelas dengan pendekatan yang sesuai menjadi 

suatu kegiatan yang menyenangkan yang akan dilibatkan peserta didik secara 

aktif. 
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“konstruktivisme merupakan respon terhadap berkembangnya harapan-

harapan baru berkaitan dengan proses pembelajaran yang menginginkan peran 

aktif siswa dalam merekayasa kegiatan belajarnya sendiri”.14

Pendekatan ini dimaksud agar peserta didik dapat lebih aktif dalam 

pembelajaran khususnya pembelajaran PKN pada pendekatan konstruktivisme

dengan menggunakan media teka-teki silang. Dengan menggunakan pendekatan 

dan media teka-teki silang dalam proses pembelajaran akan membuat peserta didik 

menjadi lebih aktif dengan cara belajar berkelompok untuk menyelesaikan suatu 

permasalah yang diberikan oleh guru kemudian mengkomunikasikan dengan 

peserta didik yang lain. Menjadikan peserta didik lebih paham dan lebih mandiri 

dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam pembelajaran konstruktivisme peserta 

didik sangat berperan aktif dalam pembelajaran dan guru hanya menjadi fasilitator 

untuk mengarahkan proses pembelajaran.

Penerapan pendekatan konstruktivisme dan menumbuhkan rasa tanggung 

jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya. Selain dapat membuat peserta 

didik menjadi aktif dan dapat merubah tingkah laku peserta didik dalam kehidupan 

sosial mereka juga berguna untuk mempersiapkan diri menjadi warga masyarakat 

yang berakhlak baik dan bertanggung jawab dalam segala hal. Semakin tinggi 

kemampuan intelektual siwa maka keterlibatan guru juga semakin rendah.15 Maka 

pendekatan konstruktivisme ini diterapkan pada pelajaran PKN.

                                                          
14 Sigit Dwi Saputro, “Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Konstruktivisme Melalui 

Metode Mind Maping dan Diskusi Ditinjau Dari Kemampuan Memori Dan Verbal Siswa”. Jurnal 
Pena Sains, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2014), h. 67

15 Riski Mulliyani, Peningkatan Keterampilan Proses Sains Terpadu Siswa Melalui 
Implementasi Levels Of Inquiry, Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah 02 (2) (2017), H. 83
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Salah satu mata pelajaran yang termuat dalam kurikulum di SD/MI adalah 

PKN, yang dimana di dalamnya termuat kompetensi-kompetensi sikap yang harus 

dimiliki oleh peserta didik sebagai warga masyarakat yang baik. Dengan 

pembelajaran PKN peserta didik di bimbing, diarahkan dan dibantu untuk menjadi 

warga masyarakat Indonesia yang baik. Hal ini dimaksud agar peserta didik 

menjadi warga masyarakat yang kritis, kreatif dalam kontes kehidupan 

bermasyarakat, secara tertib dan damai, menjadi warga masyarakat dan warga 

negara yang baik, cerdas dimasa yang akan datang. Jadi, pembelajaran disekolah 

seharusnya merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik. 

Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat peserta didik menjadi aktif,

efektif  serta tidak membosankan maka peserta didik akan mudah mamahami 

materi pembelajaran. Maka dari itu guru dituntut dapat mengelola proses 

pembelajaran yang disesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Hasil observasi yang dilakukan di SDN 1 Way Dadi kecamatan sukarame 

Bandar lampung khususnya kelas V dalam proses pembelajaran  masih 

menggunakan pendekatan kovensional, Pada akhirnya materi PKN di anggap oleh 

pserta didik sulit dimengerti dan tidak menarik, sehingga pembelajaran yang 

kurang kondusif membuat peserta didik melakukan kegiatan yang kurang 

bermanfaat seperti mengganggu temannya, asik sendiri dengan kegiatan masing-

masing, keluar kelas, ribut dan sebagainya.16

                                                          
16 Hasil Observasi Di Kelas V SDN 1 Way Dadi Tanggal 3 Oktober 2017
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“Dari hasil wawancara dari beberapa peserta didik kelas V yang dilakukan 

peneliti, mata pelajaran PKN dalam proses pembelajaran guru menjelaskan 

kemudian siswa mencatat, penugasan dan hanya menggunakan media buku paket 

PKN kelas V, belum menggunakan media teka-teki silang dalam pembelajaran 

PKN”.17

Sehingga pemahaman materi peserta didik tidak maksimal karna mereka 

tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dapat juga disebebkan oleh 

peserta didik yang kurang motivasi dalam pembelajaran sehingga membuat 

mereka menjadi malas untuk belajar. Proses pembelajaran yang masih berpusat 

kepada guru. Guru lebih terpaku dengan mengguakan media pembelajaran satu 

buku teks saja. 

Penggunaan media teka-teki silang pada mata pelajaran PKN untuk kelas V 

SDN 1 Way Dadi sukarame bandar lampung digunakan karena pada proses 

pembelajaran belum pernah menggunakan media teka-teki silang khususnya di 

kelas V. “data diproleh dari hasil wawancara dengan wali kelas V SDN 1 Way 

Dadi dalam proses pembelajaran belum pernah menggunakan pendekatan 

konstruktivisme, untuk media sendiri menggunakan media buku guru, papan tulis, 

semua bisa menjadi media tapi untuk media teka-teki silang itu sendiri belum 

pernah diterapkan di kelas V”.18

                                                          
17 Hasil wawancara peserta didik kelas V SDN Way dadi tanggal 15 januari 2018
18 Hasil Wawancara, Pajri, S.Pd Guru Mata Pelajaran PKN Kelas VC Tanggal 15 januari 2018
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Itulah hasil temuan-temuan yang diproleh pada saat peneliti melakukan 

survey pada penelitian pendahuluan yang sekaligus menjadi petunjuk bahwa 

faktor yang mengakibatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN oleh peserta 

didik kelas V SDN 1 Way Dadi sukarame bandar lampung masih rendah. Bukti 

yang peneliti peroleh dari hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PKN 

yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Hasil Belajar Peserta Didik Di Kelas V SDN 1 Way Dadi

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

No Kelas Tuntas (%) Tidak Tuntas 
(%)

Jumlah Peserta Didik

1 VB 37,14% 62,86,% 35
2 VC 36,36% 63,64% 33

Sumber: dokumentasi daftar nilai hasil ulangan mata pelajaran PKN kelas V SDN     
Way Dadi.

Berdasarkan KKM yang ditentukan SDN 1 Way Dadi Kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung untuk mata pelajaran PKN > 70. Pada data tabel di 

atas diketahui ketuntasan hasil belajar PKN peserta didik dari kedua kelas belum 

mencapai 50% yaitu 37,14%, dan 36,36% artinya bahkan setengah dari jumlah 

peserta didik kedua kelas belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Ini 

menandakan hasil belajar peserta didik kelas V SDN 1 Way Dadi masih rendah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian  guna mengetahui seberapa besar pengeruh pendekatan konstruktivisme

dengan menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil belajar peserta didik. 

Oleh karna itu penelitian ini berjudul “pengaruh  pendekatan konstruktivisme 
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dengan menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil belajar peserta didik 

mata pelajaran PKN kelas V di SDN 1 way dadi kecamatan sukarame bandar 

lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, yang telah di 

uraiakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Belum menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran

PKN kelas V SDN 1 way dadi sukarame Bandar lampung.

2. Belum menggunakan media yang menarik untuk pelajaran PKN sehingga 

menimbulkan kejenuhan peserta didik.

3. Proses pembelajaran masih teacher centered sehingga peserta didik menjadi 

pasif dalam proses pembelajaran.

C. Batasan Masalah

Peneliti memfokuskan pembatasan masalah yang muncul dalam penelitian 

ini barkaitan dengan “pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan 

media teka-teki silang terhadap hasil belajar PKN peserta didik kelas V SDN 1 

Way Dadi Sukarame Bandar Lampung.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan 

menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil belajar PKN peserta didik 

kelas V SDN 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan salah satu alat kontrol yang dapat 

menjadikan petunjuk agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang terhadap 

hasil belajar PKN peserta didik kelas V SDN 1 Way Dadi Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik, peserta didik lebih aktif, berfikir kritis, berprilaku kreatif, 

dan dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru 

2. Bagi guru dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengajaran kepada 

peerta didik dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme dengan 

menggunakan media teka-teki silang dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

pada PKN.
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3. Bagi sekolah dapat dijadikan rujukan dalam penggunaan pendekatan 

konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

4. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan manfaat karena peneliti akan

lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan 

belajar mengajar sekaligus menentukan solusinya. Sebagai bekal bagi peneliti 

untuk menjadi tenaga pendidik di masa yang akan datang.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori 

1. Pendekatan Konstruktivisme

a. Pengertian Pendekatan Konstruktivisme

“Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofis) pembelajaran 

kontektual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia secara sedikit demi sedikit dan 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Individu menghubungkan dan 

mengasimilasikan pengetahuan, kecakapan, pengalaman baru sehingga terjadi 

perubahan/perkembangan”.1

“pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya 

pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif dari pengalaman atau 

pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar yang bermakna.”.2

b. Prinsip- prinsip dasar pembelajaran konstruktivisme

Menurut teori konstruktivisme pengetahuan adalah dalam pikiran manusia dan 

merupakan interpretasi manusia terhadap pengalamannya tentang dunia, Pengetahuan 

atau konsep baru dibangun secara bertahap dari waktu ke waktu dalam konteks sosial. 

Peserta didik berinteraksi dengan materi pengetahuan dan mengintegrasikan info baru 

                                                          
1 Ridwan Abdul Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 20
2 Rismawati, “Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PKn  Dengan 

Menggunakan Pendekatan CTL (Contextual Teaching Learning) Pada Siswa Kelas 
IV di SDK Jononunu”, Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 3 No. 4. h. 55
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dan kesadaran tentang apa yang dipelajari (metakognitif). “Prinsip konstruktivisme 

merupakan belajar bermakna dapat dicapai melalui pengalaman dan refleksi terhadap 

pengalaman”.3 Prinsip teori konstruktivisme adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran sosial: peserta didik belajar melalui interaksi dengan orang 
dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu.

2) Zona perkembangan terdekat: peserta didik lebih mudah belajar konsep jika 
konsep itu pada zona perkembangan terdekat mereka.

3) Perkembangan kognitif: peserta didik secara bertahap memperoleh keahlian 
melalui ineraksinya dengan orang lain yang telah menguasai bidangnya,

4) Scaffoliding: peserta didik di berikan tugas kompleks, sulit dan realistis untuk 
kemudian diberikan bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugas-
tugasnya.

Dalam prinsip teori konstruktivisme dapat dismpulkan yaitu dalam 

pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dapat dilakukan dengan berinteraksi 

dengan orang yang lebih dewasa usianya dan dapat juga belajar dengan teman yang 

lebih pandai dalam bidangnya. Selain itu peserta didik juga akan lebih mudah jika 

pembelajarannya dengan melihat kejadian yang nyata yang terjadi pada lingkungan 

sekitarnya. Kemudian pada prinsip pendekatan kontruktivisme dalam peroses 

pembelajaran peserta didik akan diberikan tugas yang tidak mudah secara 

pengalaman nyata untuk diselesaikan namun guru hanya membantu sedikit dan guru 

hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan peseta didik dalam menyelesaikan 

tuganya. 

                                                          
3 Supraptini, “Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Endekatan Konstruktivisme 

Pada Siswa Kelas V Semester Ii SDN 3 Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
Tahun Pelajaran 2012/2013”. Jurnal Pendidikan Profesional, Vol 4 No. 2, (Agustus 2015), h. 52
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c. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme

“Peran guru dalam belajar konstruktivisme adalah membantu agar proses 

pengkontruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak berkedudukan 

sebagai sumber belajar yang mentransferkan pengetahuan kepada siswa, tetapi 

membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri”.4 “Pengetahuan di 

bangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya”.5

Kemudian secara spesifik dalam konteks kegiatan pembelajaran (mengajar), 
Driver dan Oldham mengungkapkan bahwa untuk ciri-ciri mengajar konstruktivisme 
ada lima macam yaitu orientasi, elisitasi, rektrukturisasi, penggunaan ide dalam 
banyak situasi dan terahir bagaimana file itu dapat berubah. Mengevaluasi ide 
barunya dengan eksperimen. Kalau dimungkinkan ada baiknya jika gagasan yang 
baru dibentuk itu diuji dengan suatu percobaan atau persoalan yang baru.6

Karakteristik pembelajaran konstruktivisme dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik diberi tugas untuk mengamati suatu topik atau suatu masalah, 

kemudian peserta didik menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara berdiskusi 

dengan temannya kemudian mempresentasi dengan menggunakan hasil dari 

tulisannya sendiri. Dalam hal ini guru juga harus mempersiapkan suatu permasalahan 

atau topik yang menarik agar siswa termotivasi untuk menyelesaikan, sehingga 

pembelajan akan menjadi bermakana dan peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya 

dengan baik.

                                                          
4 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2014), h. 150
5Ibid. h. 137
6Andi prastowo, Pembelajaran Kontruktivistic-Scientific Untuk Pendidikan Agama Di 

Sekolah/ Madrasah, (Jakarta: raja grafindo persada, 2015), h. 85
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d. Proses Belajar Menurut Teori Konstruktivisme

“Menurut teori konstruktivisme, salah satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekadar memberikan 

pengetahuan untuk siswa, Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam 

benaknya”.7 “Secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan 

kognitif, bukan sebagai perolehan informasi, dan berlangsung satu arah dari luar 

kedalam diri peserta didik, melaikan sebagai pemberian makna oleh peserta didik 

kepada pengalamannya”.8

1) Peran peserta didik (si-belajar).

Menurut pandang konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses 

pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh pelajar. Ia harus 

aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi makna 

tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Pradigma konstruktivisme memandang peserta 

didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari 

sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkontruksi 

pengetahuan yang baru.

2) Peran guru

dalam belajar konstruktivisme guru atau pendidik berperan dalam proses 

pengkontruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak 

                                                          
7 Nurhajati, “Pengaruh Penerapan Pendekatan Konstruktivisme Dengan Model Pembelajaran

Kooperatif Berbantuan Program Cabri 3D Terhadap Kemampuan Penalaran Dan Koneksi Matematis 
Siswa SMA Di Kota Tasikmalaya”. Jurnal Pendidikan dan Keguruan, Vol. 1 No. 1 (2014)

8 Andi Prasetowo, Op.Cit. h. 58
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mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya melainkan membantu peserta didik 

untuk membentuk pengetahuannya sendiri. 

konstruktivitik berpusat kepada pebelajar (learners). Pertimbangan lain 

diantaranya adalah pebelajar menjadi aktif dalam pembelajaran. Pebelajar dapat 

membangun pemahaman mereka sendiri melalui kerja kolaborasi dan terhindar dari 

persaingan individual. Pebelajar bisa mengekspresikan ide, gagasan, pengetahuan, 

dan pemahaman.9

e. Tujuan Pembelajaran Konstruktivisme

Tujuan pembelajaran konstruktivisme di tentukan pada bagaimana belajar 

yaitu menciptakan pemahaman baru yang menuntut aktivitas kreatif produktif dalam 

konteks nyata yang mendorong pelajar untuk berfikir dan berfikir ulang lalu 

mendemonstrasikan. Adapun sistem pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran 

lebih menekankan pengajaran top down dari pada bottom up, artinya siswa memulai 

dengan masalah kompleks untuk dipecahkan, kemudian menemukan (dengan 

bimbingan guru) keterampilan dasar yang dibutuhkan. Bangunan pemahaman 

sekaliagus penataan prilaku siswa menjadi titik perhatian dalam pembelajaran 

konstruktivisme. Praktik pembelajaran konstruktivisme dilakukan membantu siswa 

membentuk,mengubah diri, atau mentranformasi informasi baru. Perlu diketahui ada 

empat tujuan yang ingin di ujudkan melalui pedekatan kontruktivisme yaitu :

                                                          
9Abd. Mukhid, “Pembelajaran Konstruktivistik Dalam Pendidikan Islam 

(Sebuah Pilihan Pembelajaran Aktif Bagi Mahasiswa Stain Pamekasan)” Tadrîs Vol.
6 No. 2 (2011) h. 303
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1) Memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri.
2) Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan 

mencari sendiri jawabannya.
3) Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman konsep 

secara lengkap.
4) Mengembangkan kemampuan siswa menjadi pemikir yang mandiri.10

Dari tujuan pendekatan konstruktivisme tersebut dapat dikatakan bahwa 

tujuan konstruktivisme dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran 

merupakan suatu tanggung jawab yang harus diselesaikan, tujuan pendekatan 

konstruktivisme juga bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada 

diri peserta didik sehingga dapat menemukan sendiri masalah yang ada dan mencari 

jawabannya sendiri. Dalam hal ini tujuan pendekatan konstruktuvisme membantu 

mengembangkan pemahaman konsep dengan lengkap dan jelas serta bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik secara mandiri dan cerdas.

f. Aplikasi Teori Belajar Konstruktivisme

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk 

diambil dan diingat. Manusia harus membangun pengetahuan itu member makna 

melalui pengalaman yang nyata.11

Aplikasi teori konstruktivisme pada pembelajaran antara lain:

1) Setiap guru akan pernah mengalami bahwa suatu materi telah dibahas 
dengan sejelas-jelasnya, tapi masih ada sebagaian peserta didik yang 
belum mengerti ataupun belum mengerti materi yang diajarkan sama 
sekali. 

                                                          
10Andi prasetowo, Op.Cit h. 74
11Rusman, Model-Model Pembelajaran Menegmbangkan Dfrofesionalsime Guru, Jakarta: 

Rajagrafindopersada, 2013), h. 193
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2) Tugas setiap guru memfasilitasi peserta didiknya, sehingga pengetahuan 
materi yang dibangun atau dikonstruksi para peserta didik sendiri bukan 
ditanamkan oleh guru. 

3) Dalam pembelajaran guru harus memahami model-model mental yang 
digunakan para peserta didik untuk mengenal dunia mereka dan penalaran 
yang dikembangkan dan yang dibuat para siswa untuk mendukung model-
model itu.12

4) Peserta didik perlu mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri untuk 
masing-masing konsep materi sehingga guru dalam pembelajaran bukanya 
menerangkan atau upaya-upaya sejenis untuk memindahkan pengetahuan
pada peerta didik, tetapi menciptakan situasi bagi peserta didik yang 
membantu perkembangan mereka membuat konstruksi-konstruksi mental 
yang diperlukan.

5) Konstruksi dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang 
memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikontruksi oleh 
peserta didik.

6) Latihan memecahkan masalah sering kali dilakukan melalui belajar 
kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari.

7) Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar 
yang sesuai dengan dirinya13

Dari poin-poin tersebut dapat dikatakan bahwa aplikasi belajar 

konstruktivisme merupakan suatu pembelajaran atau pendekatan yang lebih 

menekankan pada keaktifan peserta didik dalam mengkontruksikan pengetahuannya 

dan kesmudian guru sebagai fasilitaor bukan menerangkan materi dan kemudian 

peserta didik hanya diam dan mendengarkan, melainkan peserta didik mencari sendiri 

pengetahuan mereka dengan pengalaman yang sudah dimiliki dan menghubungkan 

dengan kehidupan nyata. Peserta didik dibiasakan pada suatu masalah kemudian 

mencari sendiri jawabannya. Sehingga menciptakan sikap yang mandiri dan 

bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam teori aplikasi 

                                                          
12 Karwono, Belajar Dan Pembelajaran Serta Manfaat Sumber Belajar (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2013), h.100
13 Ibid. h. 101
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belajar kontruktivisme mengatakan bahwa semua guru pernah mengalami 

pembelajaran yang dimana guru sudah menjelaskan sejelasnya tetapi ada peserta 

didik yang tidak paham dengan materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Ini di 

sebabkan karena pengggunaan pendekatan yang belum sasuai dengan mebelajaran 

sehingga ada peserta didik yang belum paham dengan materi pembelajaran.

g. Kelemahan Pendekatan Konstruktivisme

“Kelemahan pembelajaran konstruktivisme yaitu adanya pandangan bahwa 

belajar hanya semata-mata memorisasi dan mengabaikan bahwa belajar juga 

menyangkut perubahan prilaku atau perubahan tindakan”.14 Kemudian ada pula  suatu 

dilemma anatar belajar yang dipandu guru dalam kaitan perkembangan  potensi 

dengan belajar tanpa bantuan guru (perkembangan actual), karna kurang 

memperdulikan pengaruh konsistensi dari bimbingan. 

“Sementara itu pada aspek pratik, kelemahan pembelajaran kontruktivisme 

yaitu antara lain sulit diterapkan pada sistem sekolahan yang kaku, kepala sekolah 

yang kaku prasarana sekolah yang kurang mendukung,”.15

Selain itu model ini juga sulit diterapkan jika sistem evaluasi yang digunakan 

lebih menekankan isi bahan pelajaran.Kelemahan lainnya, yaitu model pembelajaran 

ini membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap serta sistem yang memberikan 

kebebasan kepada guru dalam mengekspresikan ide-idenya untuk memecahkan 

berbagai persoalan pembelajaran, sekaligus dukungan dari masyarakat secara luas, 

                                                          
14Andi prastowo, Op.Cit. h. 89
15 Ibid. h. 91
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baik dari para orang tua maupun pemerintah. Karna tanpa adanya sistem pengaturan 

sekolah, kurikulum, guru, siswa, kepala sekolah, evaluasi, sarana prasarana, 

masyarakat, orang tua, dan lain-lain diatur menurut prinsip konstruktivisme, maka 

tidak akan pernah dapat dicapai hasil yang memuaskan. 

Setelah mengetahui kelamahan tersebut merupakan suatu keuntungan bagi 

pendidik agar dapat menutupi kelemahan yang ada. Sudah jelas bahwa pendekatan 

kontruktivisme tidak dapat di terapkan di sekolah yang kaku, sarana dan prasan yang 

kurang mendukung serta pastisipasi dan dukungan dari masyarakat. Jadi pendekatan

kontruktivisme perlu diterapkan disekolah dan lingkungan yang mendung serta 

sarana dan prasarana yang menunjang sehingga dapat membantu guru maupun 

peserta didik dalam mengembangan kemampuannya. Karna dalam pendekatan 

konstruktivisme guru hanya sebagai fasilitator dan membantu mengarahkan peserta 

didik dalam mengembangkan kemampuannya, sehingga dapat tercapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

h. Kelebihan Pendekatan Konstruktivisme

Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang 

menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pikiran peserta didik,

Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh peserta didik sendiri dan tidak diterima 

secara pasif dari sekitarnya.

Beberapa  kelebihan pembelajaran kontruktivisme dalam pembelajaran adalah 
sebegai berikut:

1) Peserta didik terlibat secara langsung dalam membangun pengetahuan 
baru, mereka akan lebih paham dan dapat mengaplikasikannya.
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2) Peserta didik aktif berfikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan 
membuat keputusan 

3) Selain itu, peserta didik terlibat secara langsung dan aktif sehingga dapat 
mengingat konsep secara lebih lama.16

Dari point-point di atas dapat di simpulkan bahwa kelebihan pendekatan 

konstruktivisme adalah dalam membangun pengetahuan yang baru peserta didik 

berperan aktif dalam pembelajaran agar peserta didik lebih mengerti dalam 

menerapkan atau mengaplikasikan pembelajarannya. Dalam hal lain juga peserta 

didik secara aktif menemukan ide atau gagasan sehingga dapat menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru, dengan pembelajaran yang mandiri peserta didik akan lebih 

mudah mengingat konsep pembelajaran lebih lama.

2. Pengertian Media Teka-Teki Silang

Media merupakan saran atau alat terjadinya proses belajar mengajar.17 “Teka-

teki yang dipahami adalah permainan mengisi kolom-kolom yang kosong yang di 

awali pertanyaan-pertanyaan secara mendatar dan menurun. Menggunakan teka-teki 

silang dalam pembelajaran memiliki dua konsekuensi pertama, guru dituntut untuk 

kreatif dalam membuat model teka-teki silang dan siswa dituntut banyak mengetahui 

informasi”.18

Dapat disimpulkan teka-teki silang merupakan suatu permainan dengan 

mengisi kolom kosong, dalam pembelajaran. permainan ini dapat digunakan sebagai 

                                                          
16 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 22
17 Daryanto, Strategi dan TahapMengajar, (Bandung: CV Yrama Widya, 2013), h. 23
18 Alamsyah Said, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelelligences, (Jakarta: Prenadamedia 

Grup, 2015), h. 101
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media pembelajaran yang diharapkan peserta didik dapat memahami pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru serta bermanfaat untuk guru dan peserta didik.

“Secara umum manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien”.19

a. Langkah-Langkah tek-teki silang

1) Tahap persiapan 
(a) Tulisan kata-kata kunci, terminology (istilah) atau nama-nama yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran.
(b) Buatlah kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih 

(seperti dalam teka-teki silang). Hitamkan bagian yang tidak 
diperlukan

(c) Buat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang 
telah dibuat atau dapat juga hanya membuat pertanyaan-pertanyaan 
yang mengarah kepada kata-kata tersebut

2) Tahap pelaksanaan
(a) Dalam pertemuan klasikal sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.
(b) Suruh anak didik membaca teks atau bahan bacaan yang terkait 

dengan pokok bahasan/subpokok bahan, dimana materi tersebut juga 
terdapat di dalam teka-teki silang.

(c) Bagikan teka-teki itu kepada anak didik. Bisa diberikan perindividu 
atau perkelompok (jika perkelompok, tugas guru adalah membagi 
anak didik menjadi beberapa kelompok sesuai kebutuhan).

(d) Batasi waktu mengerjakan dan sisakan waktu secukupnya untuk 
memberikan ulasan atas apa yang telah dikerjakan anak didik.

(e) Berikan hadiah apa saja (misalnya, pensil, polpen atau buku) kepada 
individu atau kelompok yang mengerjakan paling cepat dan benar.

(f) Di akhiri kegiatan, beri klarifikasi secukupnya.20

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Konstruktivisme Dengan 

Menggunakan Media Teka-Teki Silang
                                                          

19 Etin Sholehatin, Strategi Pembelajaran PKN, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 186
20 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), h. 377
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1) Mengaktifan pengetahuan yang sudah ada, pengetahuan yang sudah ada 

dalam diri siswa diaktifkan kembali dengan Tanya jawab. Dari pertanyaan 

yang diajukan diharapkan sedikit demi sedikit pengetahuan siswa 

terbangkitkan karna pembelajaran akan lebih bermakna.

2) Memperoleh pengetahuan baru, guru menjelaskan sedikit tentang materi 

menghargai keputusan bersama kemudian membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok dan memberikan tugas untuk diselesaikan serta motivasi bahwa 

pentingnya kerjasama dalam kelompok

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas

secara bergantian, dan kelompok lain memperhatikan kemudian jika ada 

jawaban kelompok lain yang kurang tepat dapat menambahkan, pembelajaran 

ini merupakan pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan perkembangan 

kognitif siswa.

4) Menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh, siswa diminta 

untuk menemukan sikap cara menghargai keputusan bersama secara individu 

atau kelompok.

5) Melakukan refkelsi, yaitu dengan menerapkan pembelajan dengan 

menggunakan media teka-teki silang secara berkelompok untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada materi yang dipelajari baik secara 

mendatar ataupun menurun. “Setiap orang hendaknya berdiskusi dahulu dan 

bekerja sama dalam menentukan keputusan untuk menjawab permainan teka-



24

teki ini”.21 Kemudian jika kelompok yang paling cepat menjawab dan benar 

akan mendapatkan apresiasi dari guru.

6) Pada kegiatan akhir siswa guru menanyakan materi yang belum dipahami 

kemudian guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.

3. Hasil Belajar

“Hasil belajar adalah pencapaian bentuk peribahan perilaku yang cenderung 

menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang 

dilakukan dalam waktu tertentu”.22 “Menurut Nasution salah satu faktor yang 

berpengaruh  terhadap hasil belajar siswa adalah kemampuan awal akademik peserta 

didik.”23 “Keberhasilan siswa setelah mengikuti satuan pembelajaran tertentu kita 

sebut dengan keberhasilan hasil belajar, setelah proses pembelajaran berlangsung, 

kita dapat mengetahui, apakah siswa telah memahami konsep tertentu dan apakah 

siswa memiliki keterampilan atau kemahiran tertentu”.24

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik ketika peserta didik telah mengikuti

proses pembelajaran dengan baik, hasil belajar dapat dilihat dari perubahan pada 

                                                          
21 Nana Sujana, Media Pengajaran (Penggunaan Dan Pembuatannya), (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2015), h. 201
22 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), h. 14
23 Irwandi, “Pengaruh Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Biologi melalui Strategi 

Inkuiri dan Masyarakat Belajar pada Siswa dengan Kemampuan Awal Berbeda terhadap  Hasil Belajar 
Kognitif di SMA Negeri Kota Bengkulu”. Jurnal Kependidikan Triadik, Vol. 12, No. 1 (april 2009), h. 
35

24Hermansyah Trimantara, Ratno Wibowo. Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Melalui 
Pendekatan Kelompok Kecil Pada Mata Pelajaran Ips Kelas Vjurnal Terampil, Vol 5 No.2 
(Bdesember 2015), h. 79
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aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Untuk melihat hasil belajar dapat dilakukan 

dengan cara mengevaluasi yang dimana evluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik.

4. Hasil Belajar Dalam Prespektif Islam

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukan dalam berbagai 

bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, kecakapan, dll. 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ankabut: 43 sebagai berikut:

               

Artinya perumpamaan-perumpamaan ini kamu buat untuk manusia; dan tiada 

yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu {QS. Al-Ankabut:43}25

Sebagai contoh peristiwa yang ada di muka bumi ini tidak dapat di pikirkan 

oleh umat manusia kecuali orang-orang yang berilmu dan menggunakan ilmunya. 

Pentingnya belajar agar memperoleh ilmu juga di serukan dalam firman Allah SWT 

sebagai berikut:

         

Artiya: bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan {QS-Al 

alaq ayat 1}

                                                          
25 H.Oemar Bakry. Al-Qur’an Terjemah. (Jakarta : Mutuara, 1983). h. 364
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Dalam kegiatan belajar atau menuntut ilmu dapat terjadinya perubahan 

tingkah laku yang merupakan tujuan dari belajar itu sendiri. Tujuan belajar yang 

merupakan perubahan tingkah laku tersebut adalah sebuah hasil belajar. Hasil belajar 

adalah kemampuan yan diperoleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar  

mengajar. Melalui hasil belajar dapat dilihat sejauh mana keberhasilan dari kegiatan 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

5. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

“Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosoal, kultur, bahasa, dan suku 

bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter 

yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945”. 26

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpukan bahwa PKN merupakan 

pelajaran yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang kritis, cerdas dan menjadi 

warga masyarakat dan warga Negara yang demokratis serta terampil dan berkarakter 

yang baik yang sesuai dengan pancasila dan peraturan undang-undang dasar 1945. 

Melalui pembelajaran PKN peserta didik di sekolah dasar di arahkan agar tidak hanya 

menjadi warga masyarakat yang baik tetapi juga dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran yang 

                                                          
26Hadi Susanto, Pembelajaran PKN Di SD, (Online) Tersedia: 

Https://Bagawanabiyasa.Wordpress.Com/2013/0/16/Pembelajaran-Pkn-di-sd/et kamis, 05 oktober 
2017 jam 12.20.
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telah ditentukan, sehingga menjadi bekal peserta didik dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam kehidupan di masa yang akan datang.

6. Tujuan PKN di Sekolah Dasar

“Tujuan PKn di SD adalah supaya dapat membekali siswa dengan ilmu dan 

wawasan nusantara, supaya peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dan 

kesadaran penuh sebagai warga negara Indonesia”.27

Dapat disimpulkan Tujuan akhir dari Pendidikan kewarganegaraan di sekolah 

dasar adalah tumbuh kembangnya kepekaan , ketanggapan, kritisasi secara tertib, 

damai, dan kreatif. Pada peserta didik di kondisikan untuk selalu bersikap kritis dan 

berprilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, 

warga Negara, dan umat manusia dilingkungannya yang cerdas dan baik.Tujuan PKN 

hendaknya disesuaikan dengan tuntutan zaman dan perkembangan zaman, artinya 

membangun warga cerdas smart citizen dalam menghadapi lingkungan 

kehidupannya.

B. Kerangka Berfikir

Salah satu masalah dalam pembelajaran PKN di SDN 1 Way Dadi Kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung adalah rendahnya hasil belajar. Penggunaan pendekatan 

dan media pembelajaran erat kaitannya dengan hasil belajar sebab melalui media 

                                                          
27 Tin Indrawati, “Peningkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan Dengan Menggunakan Pendekatan Konstruktivisme Di Kelas V Sekolah Dasar”. 
Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , Vol. XV  No.1 ( April  2015), h. 40
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pengajaran hal-hal yang abstrak dapat dikongkritkan, dan hal-hal yang komplek dapat 

disederhanakan. 

Pendekatan konstruktivisme adalah suatu pendekatan yang menekankan pada 

pengetahuan dan sikap siswa dalam mengkontrusikan pengetahuannya memalui 

pembelajaran yang bermakna. Pendekatan konstruktivisme akan lebih menarik jika 

disertai dengan penggunaan media yang menarik juga tentunya, karena jika hannya 

menggunakan pendekatan konstruktivisme saja kemungkinan besar banyak peserta 

didik akan merasa bosan dan jika diberikan tugas kelompok, mereka cendrung 

mengandalkan temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Hal ini dapat diatasi 

dengan penggunaan media teka-teki silang yang akan membuat peserta didik menjadi 

tertarik untuk belajar PKN dan bekerjasama dalam kelompok.

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan 

menggunakan media teka-teki silang menuntut peserta didik agar aktif dan cerdas 

dalam proses pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme memfokuskan secara 

esklusif pada proses dimana peserta didik secara individu maupun kelompok aktif 

mengkontruksi realita PKN sendiri. Sedangkan media teka-teki silang dapat membuat 

peserta didik aktif dalam pembelajaran dan lebih paham dengan materi PKN. Selain 

itu pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang 

diharapkan mampu menjadikan peserta didik sebagai subjek belajar dan guru 

berperan sebagai fasilitator, organisator dan motivator bagi peserta didik. Dengan 
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demikian di juga pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki 

silang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dianggap cocok untuk 

mata pelajaran PKN. Dimana di dalam pembelajaran ini penanaman sikap yang 

terlihat pada penerapan. Hal ini dilihat dari tujuan pembelajaran PKN itu sendiri. 

Sehingga diharapkan penerapan pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan 

media teka-teki silang peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar menjadi jauh 

lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan di atas terdapat mengaruh penerapan pendekatan 

konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil belajar 

PKN. Dengan kata lain di duga semakin tinggi pengaruh pnerapan pendekatan

konstruktivisme, maka semakin baik pula  hasil belajar PKN peserta didik di sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Berikut kerangka penelitian ini yang disajikan dalam bentuk gambar 

Pembelajaran PKN pada materi menghargai keputusan bersama:

Gambar. 1

Kerangka berfikir

Materi PKN Hasil Belajar

Pendekatan Konstruktivime Dengan 
Menggunakan Media teka-teki silang
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Dari kerangka berfikir di atas dapat dideskpsikan bahwa dalam proses 

pembelajaran materi menghargai keputusan bersama jika diberikan perlakuan 

menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki 

silang peserta didik lebih aktif dalam mengkontruksikan pengetahuannya dan dapat 

menyelesaikan permasalahan secara mandiri dan dibimbing oleh guru, kemudian 

hasil belajar peserta didik meningkat. 

C. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian mengenai pendekatan kontruktivisme yang telah 

dilakukan dan dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini yaitu penelitian dari :

1. Penelitian yang dilakukan tin indrawati, pada penelitiannya yang berjudul 

peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme di kelas V 

SDN 20 tunggul hitam Universitas negeri malang sehingga dapat disimpulkan 

dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme berhasil sangat baik dalam 

pembelajaran PKN meningkatkan hasil belajar siswa mengurangi ketidak 

tuntasan siswa dalam pembelajaran PKN.

2. Dari penelitian yang dilakukan Indri wirayanti putri, pada penelitiannya yang 

,berjudul pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping 

terhadap hasil belajar kognitif siswa di kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung 

UIN raden intan lampung Dengan metode kuantitatif. Sehingga dapat 



31

disimpulkan bahwa relevansinya dalam penelitian ini terdapat pengaruh 

pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping terhadap hasil belajar 

kognitif  siswa pada materi jaringan tumbuhan.

3. Penelitian yang dilakukan andang wijayanto pada penelitiannya yang berjudul 

peningkatan kualitas belajar PKN melalui model teams games tournament 

dengan media teka-teki silang pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 kota 

semarang hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

team games tournament dengan media teka-teki silang dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

gunungpati 02 semarang.

4. Penelitan yang dilakukan mingan yang berjudul peningkatan hasil belajar PKN 

melalui strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle pada siswa kelas V 

SDN 4 siki kecamatan dongko semester 2 tahun ajaran 2016/2017. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan dengan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe

crozzword puzzle menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa 

mudah memahami materi pembelajaran.

D. Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, 

setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Tetapi perlu 

diketahui bahwa tidak semua penelitian harus merumuskan hipotesis.Penelitian yang 
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bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis.28

Hipotesis merupakan jawaban sementara masalah penelitian dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diproleh melalui pengumpulan data.

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif  tidak dirumuskan hipotetsis, tetapi 

justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji 

oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dalam kontek penelitian ini yang berposisi sebagai variabel dependen (X) 

adalah pendekatan kontruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang dan 

yang berkedudukan sebagai variabel independen (Y) Adalah hasil belajar PKN 

peserta didik. “ada pengaruh pendekatan kontruktivisme dengan menggunakan media 

teka-teki silang terhadap hasil belajar PKN peserta didik dikelas v di SDN 1 way dadi 

kecamatan sukarame bandar lampung”.

1. Hipotesis statistik

Hipotesisi statistik adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi atau 

diartikan sebagai pengumpulan mengenai keadan populasi (parameter) yang akan 

                                                          
28 Sugyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (bandung: Alfabeta, cetakan 

ke-13, 2013), h. 160
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diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Hipotesis statistik dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : “Ada (terdapat) pengaruh yang signifikan pendekatan kontruktivisme  

dengan menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil belajar PKN”.

H0 : “Tidak ada (tidak terdapat) pengaruh yang signifikan pendekatan 

kontruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang terhadap 

hasil belajar PKN”

Dengan kriteria penguji pada taraf signifikani ɑ =0,05 (5%). Jika nilai sig < ɑ, 

maka Ha di tolak, tetapi sebaliknya jiksa sig > 1g1ɑ atau nilai sig = ɑ maka Ha di 

terima.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses pemecahan masalah maka penulisan 

karya tulis ilmiah merupakan pemaparan proses pemecahan masalah sehingga 

pembaca memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.1 Dalam suatu 

penelitian, seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal 

ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas 

mengenai masalah yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen. Metode peneltin pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendpatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

penelitian eksperimen, yaitu  dengan sengaja menghasilkan adanya 

variabel-variabel dan selanjutnya mengamati untuk melihat pengaruhnya 

terhadap hasil belajar. Dengan menggunakan jenis eksperimen quasy eksperimen

design yaitu penelitian ini mempunyai kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen, tetapi pada kelompok kontrol tidak sepenuhnya berfungsi untuk 

mengontrol variabel terjadi pada kelompok eksperimen.2

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai suatu 

                                                          
1 Nurul Hidayah, Pembelajaran Bahasa Indonedia Di Perguruan Tinggi, Yokyakarta: 

Garudhawacana, 2016), h. 231
2 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.(Bandung : alfabeta, 

2016).h.77
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perlakuan/tindakan pembelajaran terhadap tingkah laku siswa atau penguji 

hipotesis tentang ada atau tidaknya pengaruh pemberian suatu perlakuan. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest control 

group design. Dalam design ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara 

random kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 3

Penelitian eksperimen ini dilakukan dengan memberi perlakuan pada dua 

kelas Pada kelas pertama adalah kelompok eksperimen kedua adalah kelompok 

control.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penelitian 

eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai suatu 

perlakuan/tindakan pembelajaran terhadap tingkah laku siswa atau menguji 

hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh pemberian suatu perlakuan itu jika 

dibandingkan dengan pemberian perlakuan yang lain.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu atribut atau sifat 

atau nilai orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan  oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diproleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

                                                          
3Ibid.h.76 
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Menurut kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk ata sifat 

yang akan dipelajari. Diberikan contoh misalnya, tingkat aspirasi, penghasilan, 

pendidikan, status sosial, jenis kelamin, gilongan gaji, produktivitasi kerja, dan 

lain-lain. Dibagian lain karlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan 

sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Dengan demikian 

veriabel dapat dikatakan merupakan suatu yang bervariasi. Selanjutnya kidder 

menyatakan bahwa fariabel adalah suatu kualitas dimana peneliti mempelajari 

dan menarik kesimpulan darinya.

Berdasarkan pengertian pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa 

fariabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya.4

Dalam penilitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat. 

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel 

terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel 

bebas”. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pendekatan 

konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang sedangkan 

variabel terikatnya (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar PKN.

                                                          
4Ibid. h. 57
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C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi

“Populasi adalah keseluruhan objek penelitian”.5 Populasi juga dapat 

dikatakan wilayah genralisai yang tediri dari obyek/atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda ala yang lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subjek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu.

Satu orangpun dapat digunakan sebgai populasi, karena satu orang itu 

mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya berbicaranya, disiplin 

pribadi, hobby, cara bergaul, cara kepemimpinannya dan lain-lain. 

Dapat disimpulkan populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang 

akan diteliti populasi juga dapat dikatakan merupakan wilayah yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas yang karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelejari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 

Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung yang terdiri dari tiga kelas 

yaitu kelas VA, VB, dan VC.

                                                          
5 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 173
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2. Sampel

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dteliti”.6 Dapat 

disimpulkan sebagaian populasi yang diambil data dan dapat mewakili dari 

seluruh populasi. Sampel juga dapat diartikan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

populasi tidk mungkin mempelajari  semua yang ada pada populasi, misalnya 

karna keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambul dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dilakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil 

dari populasi harus betul- betul refrentatif (mewakili). 7

Sampel yang diambil dalam penelitian terdiri dari dua kelas, yaitu 

kelas VC sebagai kelas eksperimen dan kelas VB sebagai kelas kontrol.

Tabel. 2
Sampel Penelitian Kelas  SD N 1 Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2017/2018

NO Kelas
Jumlah

Jumlah
L P

1 VB 17 18 35
2 VC 15 18 33

Sumber: dokumentasi daftar jumlah peserta didik kelas V SDN 1 Way Dadi

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah teknik untuk menentukan cara 

mengumpulkan data yang sifatnya menyeluruh atau diambil sebagian untuk 

                                                          
6 Ibid. h. 174
7 Sugiono, Op.cit, h. 81
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mewakili populasi. Dapat juga dikatakan teknik pengambilan ampel. Untuk 

cara mengambil atau menentukan ampel yang akan digunakan dalam 

penelitian, terdapat berbagai teknik yang digunakan. Dalam penelitian ini 

teknik sampel adalah teknik simple random sampling yaitu pengambilan 

sebuah sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa melihat kedudukan 

yang sama dalam populasi itu.8

D. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Way Dadi Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung. Peneliti melakukan penelitian di kelas V SDN 1 Way Dadi 

Kecamatan Bandar Lampung. penelitian dilaksanakan pada ajaran semester 

genap tahun ajaran 2017/2018.

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan teknik 

tes. Tes adalah sebuah  stimulus dari peneliti yang diberikan kepada peserta didik 

dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi peneliti 

agar dapat mengukur kemampuan peserta didik.9 Test adalah salah satu tes 

statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran tau kepalsuan hipotesis 

nihil yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil 

secara ramdom dari populasi yang sama, tidak terdapat sigifikan. Tujuan utama 

                                                          
8Sugiono,Op.Cit. h.81
9 Margono,Op.Cit. h. 170
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kegiatan penelitian antara lain ialah menemukan perinsip yang dapat 

diberlakukan secara umum atau bersifat universal. Untuk dapat menemukan 

prinsip yang berlaku universal itu, secara ideal, teoritis, seorang peneliti harusnya 

meneliti semua objek yang ia hadapi, dengan kata lain meneliti populasi.10 Tes 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar PKN peserta didik selama proses 

belajar yang diperoleh setelah selesai pembelajaran. Dapat disimpulkan tes

merupakan suatu pertanyaan yang diberikan kepada perserta didik yang bertujuan 

untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kemampuan siswa dalam 

pelajaran atau materi yang diberukan oleh guru, hasil dari tes tersebut 

menentukan apakah terdapat pengaruh atau tidak dari perlakuan yang diberikan.

F. Analisis Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati.11 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

tes. Tes yang diberikan berupa tes objektif untuk mengukur hasil belajar yang 

dilakukan diakhir tahapan pembelajaran pada kelas yang diajarkan.

Soal tes yang diberikan berbentuk multiple choice. Tes yang akan 

diberikan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar pada pelajaran PKN peserta 

didik. Tes yang akan digunakan tersebut akan diuji prasyarat analisis datanya 

dengan prosedur sebagai berikut: 

                                                          
10 Ana Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 

279
11 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D .(Bandung : Alfabeta, 2016)

h. 102
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1. Memeriksa lembar kerja tes yang telah diisi oleh peserta didik

2. Menilai hasil tes peserta didik

3. Tabulasi data, yaitu memasukkan data yang terkempul kedalam tabel 

distribusi data dengan tujuan untuk memudahkan pengolahan selajutnya.

4. Menganalisis validitas dan reabilitas soal, taraf kesukaran dan daya beda.

G. Uji Coba Instrumen

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam 

sudah banyak tersedia dan sudah teruji validitas dan reablititas. Maka sebelum 

diuji cobakan butir soal harus di uji kevalidan butir soal tersebut. 

Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan instrumen tes.

“Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok”.12 Untuk mendapat data yang lengkap, maka alat 

instrumen harus memenuhi persyaratan yang baik. Istrumen yang baik dalam 

suatu penelitian harus memenuhi beberapa uji coba instrumen. Instrumen di uji 

cobakan di SDN 1 way dadi pada peserta didik kelas VA.

                                                          
12 Suharsimi Arikunto, Op.Cit h. 193



54

Tabel 3
Kisi-Kisi Soal Posttest Uji Coba Instrumen Hasil Belajar PKN

No. Kompetensi 
Dasar

Materi Indikator Ranah No. Soal

1. mengenal 
bentuk-bentuk 
keputusan 
bersaama

Bentuk-
bentuk 
keputusan 
bersama

4.1.1 Menjelaskan 
pengertian 
keputusan 
bersama

C2 1, 3, 5, 7, 11, 
16,  23, 28, 
29, 31, 32, 
34, 35, 36, 
39, 45,  47, 
48, 

2. mematuhi 
keputusan 
bersama

4.1.2 Menyebutkan 
sikap menunjukkan 
patuh terhadap 
pengambilan 
keputusan bersama

C1 2,  6, 8, 17, 
20, 18, 19,  
22, 23, 24, 
35, 26, 30, 
46

1. Validitas Soal

“Validitas berasal dari kata validity yang berarti sajauh mana 

ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya”.13

Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel 

untuk mengukur tingkat validitas soal yang diteliti secara tepat atau suatu 

ukuran untuk menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang tekumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk medapatkan data 

mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur.

                                                          
13Ali hamzah. Evaluasi Pembelajaran Matematika , (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014).h

214
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Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis tem, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah 

setiap skor butir. Untuk mengetahui indeks validitas dari tes bentuk objektif, 

dapat dicari dengan menggunakan Microsoft office excel. Berdasarkan 

pendapat diatas dapat disimpulkan variabel dikatakan valid apa bila dapat 

mengungkapkan kevalidan dan kesahihan instrumen tersebut, sehingga butir 

soal dapat layak digunakan sebagai instrumen penelitian dan butur soal dan 

tidak layak atau tidak valid sebaiknya dibuang tidak perlu digunakan lagi.

Tabel. 4
Kriteria Untuk Validitas Butir Soal

2. Taraf Kesukaran Soal

Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal tes dari 

segi kesulitannya sehingga dapat diproleh soal-soal mana yang termasuk 

mudah sedang, dan sukar. Sudah atau belum memadainya derajat kesukaran 

item tes hasil belajar dapat diketahuai dari besar kecilnya angka yang 

melambangkan tingkat kesulitan dari item tersebut.

“Tingkat kesukaran butir soal merupakan salah satu indikator yang 

dapat menunjukkan kualitas butir soal tersebut, apakah sukar atau mudah”.14

                                                          
14 Ibid. h. 244

Nilai r Kategori
0,80 – 1,00 Sangat tinggi
0,60 – 0,79 Tinggi
0, 40 – 0,59 Sedang
0,20 – 0,39 Rendah
0, 00 – 0,19 Sangat rendah
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Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes digunakan program computer 

Microsoft office excel.

Angka indeks kesukaran item itu besarnya berkisar antara 0,00 sampai 

dengan 1,00. Artinya, angka indeks kesukaran itu paling rendah adalah 0,00 

dan paling tinggi adalah 1,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

Tabel. 5
Indeks Taraf Kesukaran Soal

Besarnya P Interpretasi
Kurang dari 0,30 Terlalu sukar
0,30 – 0,70 Cukup (sedang)
Lebih dari 0,70 Telalu mudah

3. Daya Pembeda Soal

Daya beda butir soal yaitu butir soal tersebut dapat membedakan 

kemampuan individu peserta didik. Karena butir soal yang didukung oleh 

potensi daya beda yang baik akan mampu membedakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan tinggi atau pandai dengan peserta didik yang memiliki 

kemampuan rendah atau kurang pandai dengan daya interpretasi daya 

pembeda.15 Dapat membedakan butir soal yang berpotensi daya beda yang 

sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. Dibawah ini tabel klasifikasi daya beda butir soal. 

                                                          
15 Ibid, h. 240-243
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Tabel. 6
Indeks Daya Beda

Nilai Dp Interprestasi
Dp ≤ 0,00 Sangat Jelek

0,00 < D ≤ 0,20 Jelek
0,30 < D ≤ 0,40 Cukup
0,40 < D ≤ 0,70 Baik
0,70 < D ≤ 1,00 Sangat Baik

4. Reabilitas Soal

Reabilitas adalah ketetapan hasil tes apabila diteskan kepada subjek 

yang sama dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang dikatakan reabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reabilitas 

instrumen dilakukan dengan internal consistency dengan teknik belah dua 

yang dianalisis dengan rumus. Untuk keperluan itu maka butir soal dibelah 

menjadi dua kelompok, yaitu bentuk instrumen yang instrumen ganjil dan 

kelompok genap. Selanjutnya skor data tiap kelompok kelompok itu disusun 

sendiri. 

Dapat disimpulkan reabilitas merupakan ketetapan suatu hasil tes yang

sama dalam waktu yang berbeda dan instrumen yang bisa dikatakan reabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Secara keseluruhan 

perhitungan dan pengujian reabilitas dibantu dengan menggunakan program 

computer Microsoft office excel.
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yang diukur berdasarkan skala croanbach alpha’s (a) yakni dari 0 

sampai 1. kriteria uji reabilitas yang digunakan adalah apabila sebagai berikut: 

a. Jika nilai ɑ > 0,700 berati tes hasil belajar yang sedang diuji reabilitasnya 

dinyatakan telah dimiliki reabilitas yang tinggi (reliabel).

b. Jika nilai ɑ < 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reabilitasnya 

dinyakatakan belum memiliki reabilitas yang tinggi (un-reabel).

H. Uji Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian. Dengan analisa data data maka akan dapat membuktikan hipotesis dan 

menarik tentang masalah yang akan diteliti. Analisis data dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan.16 Dengan analisa data maka akan dapat 

membuktikan hipotetsis dan menarik tentang masalah yang akan diteliti. Analisa 

disini adalah data primer, yang bertujuan untuk menganalisa data pokok yang 

langsung berkaitan dengan pembahasan pengaruh antara pendekatan 

kontruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang sebagai variabel 

bebas (X) dengan hasil belajar mata pelajaran PKN sebagai variabel terikat (Y)

1. Uji Persyarat Analisis Data 

a. Uji Normalitas

“Uji normalitas adalah uji yang dilakukan sebelum pengujian 

hipotesis”.17 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

                                                          
16 Sugiyono, Op.Cit. h. 245
17 Ibid. h. 172
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berdistrubusi normal atau tidak. Suatu penelitian data yang diperlukan 

harus bervariabel normal, bila data setiap variabel tidak normal maka 

tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Metode normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program computer

Microsoft office excel.

kriteria penetapan dengan cara membandingkan nila Sig. ( 2-

tailed) pada tabel kolmogorov-smirnov dengan taraf signifikasi 0,05 (5%). 

Dengan demikian dasar pengambilan keputuan bahwa jika nilai sig. (2-

tailed) > 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai sig. 

(2-tailed) < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal

b. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas variasi adalah pengujian untuk 

mengetahui apakan vairiansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau 

tidak. Dalam peneltian ini uji homogenitas menggunakan program 

komputer Microsoft office excel.

Adapun dasar keputusan data adalah apa bila nilai signifikansi , 

<0,05 maka data tidak homogen dan sebaliknya, jika nilai signifikansi >

0,05 maka data dinyatakan homogen.

2. Uji hipotesis

a. Uji-t

Uji t adalah tes statistik yang dipergunakan untuk menguji 

kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang meyatakan bahwa antara 
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dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang 

sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. bila sampel 

berkorelasi/berpasangan , misalnya membandingkan sebelum atau 

sesudah treatment atau perlakuan, atau membandingkan kelompok 

kontrol dengan kelompok eksperimen,maka digunakan t test sampel 

related.18

1) Hipotesis statistik

H0  = 1 < 2
Hasil belajar peserta didik yang diajarkan dengan 

menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan 

media teka-teki silang tidak lebih baik dari pada peserta didik yang 

diajar dengan pembelajaran Explicit Instruction.

H1= 1	 > 2
a) Taraf signifikansi

= 5%
(1) Uji statistika menggunakan rumus :19

t =  1−	 2
1−1 12+	 2−1 221+ 2	−2 ( 1

1+	 1
2)

dengan :

1 = rata-rata sampel 1

                                                          
18Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 

197
19Sugiyono, Op.Cit. h. 197
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2  = rata-rata sampel 2

n1    = jumlah sampel 1

n2    = jumlah sampel 2

s1     = simpangan baku sampel 1

s2     = simpangan baku sampel 2

(a)Kaidah pengujian

H0 ditolak jika : thitung   ≥ ttabel

(b)Kriteria pengujian yaitu : Jika nilai Sig < , maka H0 diterima 

dan H1 ditolak Jika nilai Sig > , maka H0 ditolak dan H1 

diterima
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SDN 1 Way Dadi 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan menerapkan pendekatan 

konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil 

belajar pelajaran PKN kelas V yang terdiri atas gambaran umum daerah 

penelitian, hasil uji keabsahan instrumen dan Data hasil penelitian peserta didik 

data tersebut kemudian dianalisis, direkap dan disajikan selanjutnya diuraikan 

untuk menjawab rumusan masalah.

1. Hasil Uji Kualitas Instrumen 

a. Uji Validitas 

Dalam penelitian ini alat evaluasi yang digunakan adalah 

perangkap tes materi pembelajaran menghargai keputusan bersama yang 

sebelumnya telah diuji cobakan dan mendapat pertimbangan untuk 

menganalisis kevalidan (kesahihan) suatu instrumen, maka dilakukan uji 

coba instrumen kepada responden diluar sampel yang telah ditentukan, 

yakni peneliti melakukan uji coba pada sebagian kelas VA SDN 1 Way 

Dadi yang berjumlah 33 orang responden dengan memberikan 50 butir 

soal. Berdasarkan hasil perhitungan dari 50 soal butir soal ternyata 25

diantaranya memiliki validitas yeng rendah yaitu butir soal nomor 1, 5, 6, 
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7, 9, 10, 12, 20, 22, 23, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 

48,  dan 49.1

b. Uji Taraf Kesukaran Instrumen Butir Soal 

Hasil uji taraf kesukaran butir soal ini menggunakan program 

computer microsoft excel. Taraf kesukaran soal adalah proporsi (p) 

peserta tes yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Dalam 

menetukan indeks kesukaran butir soal antara 0.00-1.00, dengan 

klasifikasi sebagai berikut “

1) Jika nilai p < 0,30, maka butir soal termasuk katergori soal yang 

derajat kesukarannya tergolong sukar.

2) Jika nilai 0.30 < p < 0.70, maka butir soal termasuk kategori soal yang 

derajat kesukarannya tergolong sedang/cukup.

3) Jika nilai p> 0,70, maka butir soal teramsuik kategori soal yang derajat 

kesukarannya tergolong mudah.2

Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran dari 50 butir soal derajat 

kesukaran (16, dan 17 butir soal), yang tergolong mudah (nomor item: 1,

2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 34, 35, 45, 45), selanjunya yang 

tergolong sedang (3, 4, 8, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50) dan soal tergolong sukar 

(no item 15, 16 ).

                                                          
1Lampiran ,11 Tabel Uji Validitas
2Lampiran, 12 tabel tingkat kesukaran  
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c. Uji Daya Beda Instrumen Butir Soal

Uji daya beda dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 

terdapat butir soal dengan daya pembeda dikategorikan jelek dengan daya 

pembeda kurang dari 0,30 yaitu butir soal nomor 1, 6, 10, 12, 20, 34, 36,

38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Terdapat butir soal yang 

dikategorikan sangat jelek dan tidak dapat layak untuk digunakan yaitu 

pada butir soal 13, 15, 18, 23, 37, 39, 40, maka item soal tersebut 

didrop/dibuang.3

d. Uji Reabilitas Instrumen 

Instrumen yang dikatakan reabel yaitu instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. kriteria uji reabilitas yang digunakan 

adalah:

1) Jika nilai α > 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reabiltasnya dinyatakan telah memiliki reabilitas yang tinggi (reabel).

2) Jika nilai α < 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reabilitasnya dinyatakan belum memiliki reabilitas yang tinggi (un-

reabel)berdasarkan hasil uji reabilitas dengan diperolehcroanbach 

alpha’ssebesar a = 0.813267, maka soal tersebut memiliki reliabilitas 

yang tinggi (reliabel). Dengan demikian dapat dikatan bahwa item-

itemnya dapat digunakan dalam penelitian dan dapat dipakai sebagai 

alat ukur.4

                                                          
3Lampiran, 13 Tabel Uji Daya Beda
4Lampiran, 14 Tabel Reabilitas
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2. Uji Prasyarat 

a. Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Hasil Belajar 

Rekapitulasi hasil analisis uji coba instrumen tes dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini :

Tabel. 7
Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal

No Validitas
Tingkat 

kesukaran
Daya 

pembeda
Reliabi

litas
Kesimpulan

1 Tidak valid Mudah Jelek

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 r

el
ia

be
l

Tidak digunakan
2 Valid Mudah Baik Digunakan
3 Valid Mudah Baik Digunakan
4 Valid Sedang Baik Digunakan
5 Tidak valid Sedang Jelek Tidak digunakan
6 Tidak valid Sedang Jelek Tidak digunakan
7 Tidak valid Sedang Cukup Tidak digunakan
8 Valid Sedang Cukup Digunakan
9 Tidak valid Mudah Cukup Tidak digunakan
10 Tidakvalid Sedang Jelek Tidak digunakan
11 Valid Sedang Cukup Digunakan
12 Tidak valid Mudah  Jelek Tidak digunakan
13 Valid Sedang Sangat jelek Digunakan
14 Valid Sedang Cukup Digunakan
15 Valid Sedang Cukup Digunakan
16 Valid Sukar Sangat jelek Tidak digunakan
17 Valid Sukar Cukup Tidak digunakan
18 Valid Sedang Sedang Digunakan
19 Valid Sedang Baik Digunakan
20 Tidak valid Sedang Jelek Tidak digunakan
21 Valid Sedang Cukup Digunakan
22 Tidak valid Sedang Cukup Tidak digunakan
23 Tidak valid Sedang Sangat jelek Tidak digunakan
24 Valid Sedang Baik Digunakan
25 Valid Sedang Baik Digunakan
26 Tidak valid Sedang Baik Tidak digunakan
27 Valid Sedang Cukup Digunakan
28 Valid Sedang Baik Digunakan
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No Validitas
Tingkat 

kesukaran
Daya 

pembeda
Reliabi

litas
Kesimpulan

29 Valid Sedang Cukup Digunakan
30 Valid Sedang Cukup Digunakan
31 Tidak valid Sedang Baik Tidak digunakan
32 Tidak valid Sedang Cukup Tidak digunakan
33 Valid Sedang Baik Digunakan
34 Tidak valid Sedang Jelek Tidak digunakan
35 Tidak valid Sedang Baik Tidak digunakan
36 Valid Sedang Jelek Digunakan
37 Tidak valid Sedang Sangat jelek Tidak digunakan
38 Valid Sedang Jelek Digunakan
39 Tidak valid Sedang Sangat jelek Tidak gunakan
40 Tidak valid Sedang Sangat jelek Digunakan
41 Valid Sedang Cukup Digunakan
42 Tidak valid Sedang Cukup Tidak digunakan
43 Tidak valid Sedang Cukup Tidak digunakan
44 Tidak valid Sedang Jelek Tidak digunakan
45 Valid Sedang Baik Digunakan
46 Tidak valid Sedang Baik Tidak digunakan
47 Valid Sedang Cukup Digunakan
48 Tidak valid Sedang Cukup Tidak digunakan
49 Tidak valid Sedang Jelek Tidak digunakan
50 Valid Sedang Baik Digunakan

Sumber: pengolahan data (perhitungan dilampiran)

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis data uji coba, butir soal yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian adalah butir soalyang dinyatakan 

valid, memiliki tingkat kesukaran sedang, daya pembeda yang sedang, baik 

atau sangat baik, serta dinyatakan reabel, butir soal yang tidak memuat 

kategori tersebut adalah soal 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 31,

32, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49. Setelah melalui pertimbangan 

maka ke 25 butir soal tersebut tidak dapat digunakan sedang sisa butir soal 

lainnya yaitu 25 soal telah memuat indikator sehingga 25 soal tersebut 

layak digunakan sebagai instrumen penelitian.
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b. Uji normalitas 

Hasil uji normalitas untuk posttest dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel. 8
Uji Normalitas Postes

No Kelompok N Lhiitung Ltabel
Keputusan 

uji
1 Eksperimen 33 0.140291 0, 154 Ho diterima
2 Kontrol 35 0,139171 0,149 H0 diterima

Taraf signifikansi uji α = 0,05, jika signifikansi yang diproleh >α, 

maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika 

signifikansi yang diperoleh < α, maka sampel bukan berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Tabel 6 menunjukan bahwa nilai postes baik 

kelas seksperimen dan kelas kontrol pada uji normalitas yang menunjukan 

bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, ini terlihat 

pada hasil perhitungan di kelas eksperimen dengan taraf postes sebesar 

0,139171Jadi taraf signifikannya > dari 0,149, maka dalam penelitian ini 

kedua data berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat 

diteruskan dengan sigkolmogorov-smirnov z, yang diperoleh > α(0,05) 

yaitu untuk taraf signifikansi nilai postes didapat 0,140291. > 0,154, pada 

kelas kontrol didapat pada taraf signifikannilai uji homogenitas. 5

c. Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki karakteristik yang sama atau tidak.
                                                          

5Lampiran, 15, 16, Tabel Uji Normalitas
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Varians (s ) postest experimen =121.8806244

Varians (s) postest kontrol =127.3469

uji homogenitas ini menggunakan uji f yaitu dengan rumus:

F= 

F= 
.

.
F= 0.9570

Dari perhitungan tersebut kita dapat melihat bahwa fhitung adalah 

0.9570 dan f tabel berada pada signifika 0,05 didapat = f tabel 1,783. Ini 

berarti bahwa fhitung < dari f tabel= 1.04484974< 1,783. Maka varians data 

dinyatakan homogen.6setelah uji prasyarat uji normalitas dan uji 

homogenitas terpenuhi, analisis perhitungan statistik dapat dilanjutkan 

dengan pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t independent.

d. Hasil pengujian hipotesis

Setelah dilakukan uji normalitas didapat sampel berdistribusi 

normal dan uji homogenitas menunjukan sampel berasal dari varians 

homogeny maka dilanjutkan dengan uji hipotesis yang dilakukan dengan 

membandingkan hasil belajar peserta didik antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol menggunakan uji-t, sebagaimana hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut :

                                                          
6Lampiran, 17 Tabel Uji Homogenitas
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Tabel. 9
Hasil Uji Hipotesis Nilai Nilai Hasil Belajar Peserta Didik Pada Kelas

Eksperimen Dan Kelas Kontrol

Pada tabel diatas diketahui pada hasil posttest  thitung sebesar 2. 

803386 lebih besar dari ttabel yang sebesar 1996564 dengan kesimpulan ho 

ditolak sehingga h1 diterima.7sehingga hipotesis nol yang menyatakan  tidak 

ada (tidak terdapat)  pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan 

menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil belajar peserta didik 

ditolak dan  dengan demikian hasil uji-t menyatakan bahwa h1 diterima 

yaitu ada (terdapat) pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan 

menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil belajar peserta didik.

B. Pembahasan 

Pembehasan berikut akan mengacu pada permasalahan yang dimunculkan 

yaitu adakah pengaruh yang signifikan pendekatan konstruktivisme dengan 

menggunakan media teka-teki silang terhadap hasil belajaran pelajaran PKN

kelas V di SDN 1 way dadi bandar lampung?. Untuk menjawab rumusan yang 

ada, hasil penelitian menunjukan bahwa sampel berasal dari distribusi normal, 

dan memiliki varians yang homogeny, artinya kedua sampel memiliki 

kemampuan yang sama sehingga dapat digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini.
                                                          

7Lampiran 18, Tabel Uji-t

Kelas Thitung Ttabel Kesimpulan
Postest eksperimen dan 

control
2.803386 1996564 H0 ditolak dan 

H1 diterima
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Pembelajaran PKN dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme 

dengan media teka-teki silang bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

dikarnakan kegiatan diskusi yang membelajarkan siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan cara bersama-sama dengan temannya, setelah itu siswa 

aktif bergerak dan berbicara sesuai dengan tugas yang diberikan, misal siswa 

belajar menyelesaikan permasalahan dengan pengetahuan yang mereka miliki 

dan pembelajaran yang bersifat kolaboratif dapat membuat siswa yang lain 

memahami pembelajaran yang belum mereka proleh serta dengan media teka-

teki silang siswa dapat menyelesaikan tugasnya secara bersama-sama sehingga 

dapat menjawab baik soal mendatar maupun menurun.

Berdasarkan pengamatan peneliti, keaktifan peserta didik sangat jelas 

terlihat pada kelas yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan 

menggunakan media teka-teki silang, keaktifan tersebut ditunjukan dengan 

keikutsertaan peserta didik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penelian 

pembelajaran.Partisipasi dalam perencanaan dapat dilihat dari keterlibatan 

peserta didik dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan, sumber-

sumber yang tersedia dan kemungkinan hambatan dalam pembelajaran. 

Partisipasi dalam pelaksaan program pembelajaran terlihat dari ketertiban peserta 

didik dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, salah satunya adalah 

dengan pembinaan hubungan antar peserta didik  dan peserta didik dengan guru 

singga tercipta hubungan yang terbuka, akrab, terarah, dan saling menghargai. 

Peserta didik melakukan perencanaan dengan diawali menanyakan sejauh mana 
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pengetahuan pengetahuan peserta didik sebelum memulai pembelajaran dan 

diberikan materi, selanjutnya peserta didik aktif mencari dan membagi informasi 

mereka.Dan yang terahir menilai, hasil, dan pengaruh kegiatan belajar.

Pada kelas kontrol tanpa pendekatan konstruktivisme dengan 

menggunakan media teka-teki silang terlihat peserta didik pada saat kegiatan 

berdiskusi menjadi kurang aktif.Sehingga peserta didik kurang memahami materi 

pembelajaran tentang keputusan bersama yang sedang mereka pelajari.Banyak 

peserta didik yang kurang fokus bahkan ada peserta didik yang bermalas-malasan 

dalam kegiatan belajar mengajar dikelas.Dan pada saat diskusi hanya beberapa 

peserta didik yang aktif dalam kelompok.

Penggunaan pendekatan kontruktivisme dengan menggunakan media 

teka-teki silang yang telah dilakukan dalam hal untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik mendapatkan respok yang baik dan berpengaruh positif dari peserta 

didik kelas eksperimen terhadap hasil belajar mata pelajaran pkn kelas V SDN 1 

Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penggunaan pendekatan konstruktivisme dengan menggunakan media 

teka-teki silang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

peserta didik mata pelajaran PKN kelas V di SDN 1 Way Dadi Kecamatan 

Bandar lampung hal ini berdasarkan pada pengumpulan data dan analisis pada 

uji-t di dapatkan thitung = 2.803386 ttabel = 1.996564 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa thitung> ttabel sehingga hasil pengujian hipotesis dinyatakan Ho 

ditolak dan H1 diterima.

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas 

maka dapat diberikan bebrapa saran sebagai berikut :

1. Bagi peserta didik

Peserta didik diharapkan lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. Keaktifan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar ini dapat mempengaruhi daya tarik peserta didik terhadap mata 

pelajaran PKN sehingga mempengaruhi hasil belajarnya.

2. Bagi guru

Guru diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih kreatif 

dari sebelumny, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses 
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pembelajaran hususnya pada pembelajaran PKN dan juga lebih tertarik dan 

lebih bersemangat mempelajari pelajaran yang tidak hanya pada mata 

pelajaran PKN tetapi juga pada mata pelajaran yang lainnya. Hal ini tentu saja 

secara otomatis apabila yang dipelajari dapat dipahami dengan baik tentunya 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

3. Bagi sekolah

Pihak dari sekolah diharapkan selalu memperhatikan guru dalam 

pemilihan pendekatan pembelajaran, dengan cara membuat kebijakan-

kebijakan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan 

khususnya PKN sehingga dapat mencapai tujuan ya g diharapkan, serta 

menyediakan berbagai sarana penunjang dalam pembelajaran seperti media 

dan pendekatan pembelajaran yang variatif.

4. Bagi peneliti lain

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan 

masih kurangnya pengalaman peneliti dalam menerapkan pendekatan 

konstruktivisme dengan menggunakan media teka-teki silang dalam proses 

belajar mengajar, maka dari itu peneliti tidak akan berhenti pada penelitian ini 

saja tetapi akan terus dan terus belajar agar menjadi lebih baik lagi untuk 

kedepannya dan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengangkat masalah 

yang sama dlam penelitian inisemoga dapat memberikan rujukan bagi 

penelitiaannya dan menyempurnakannya menjadi lebih baik lagi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



PEDOMAN WAWANCARA GURU

No pertanyaan Wawancara

1 Bagaimana proses 

pembelajaran PKN  

khususnya kelas V dan 

pendekatan apa yang ibu 

gunakan dalam 

pembelajaran PKN 

Proses pembelajaran selama ini berjalan dengan baik sampai saat ini, 

pendekatan seperti biasa, saya menjelaskan kemudian siswa mencatat, 

belajar berkelompok, diskusi, kadang juga belajar diluar kelas sesuai 

dengan materi yang disampaikan

2 Media apa yang sering ibu 

gunakan, dan pernah tidak 

ibu menggunakan media 

teka-teki silang dalam 

pembelajaran khususnya 

pelajaran PKN kelas V

Untuk media pembelajaran sendiri, apa saja bisa menjadi media 

pembelajaran, lingkungan, buku, papan tulis, sepidol juga merupakan 

media. Untuk media teka-teki silang dalam pembelajaran PKN belum saya 

terapkan

3 Bagaimana hasil belajaran 

PKN kelas V khususnya 

dalam proses pembelajaran 

saat ini

Hasil belar dilihat dari latihan,hasil ulangan harian,semester, untuk nilai 

asli siswa dilihat dari ulangan harian dan latihan siswa, untuk nilai semester 

nilai yang sudah ditambahkan dari nilai keseharian siswa.

4 Apakah pelajaran PKN 

dianggap kurang menarik 

oleh siswa

Pada dasarnya semua pelajaran tidak ada yang sulit, hanya saja siswa 

kadang bosan jika belajar terlalu lama, sehingga sering ribut dan tidak 

memperhatikan di depan.



SILABUS PEMBELAJARAN

NamaSekolah : SDN 1 Way DadiKecamatanSukarame Bandar Lampung

Mata Pelajaran : PendidikanKewarganegaraan (PKN)

Kelas / Semester : V / 2
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Gambar 1
Foto Bersama

Wali Kelas V B
(Sumber Elysa Siska Putri)

Gambar 2
Foto Bersama

Wali Kelas V C
(Sumber Elysa Siska Putri)



Gambar 3
Foto Bersama

Kepala sekolah
(Sumber Elysa Siska Putri)

Gambar 4
Pembelajaran 

Kelas Eksperimen
(Sumber Elysa Siska Putri)



Gambar 5
Pembelajaran

Kelas Eksperimen
(Sumber Elysa Siska Putri)

Gambar 6
Pembelajaran
Kelas Control

(Sumber Elysa Siska Putri)



Lampiran 11

Kisi-Kisi Soal Posttest Instrumen Hasil Belajar PKN

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator Ranah Soal

1. 4.1 mengenal bentuk-
bentuk keputusan 
bersaama

Bentuk-bentuk 
keputusan 
bersama

4.1.1 Menjelaskan 
pengertian 
keputusan 
bersama

C2 1, 3, 7, 8, 11, 22, 
24.

4.1.2 menyebutkan 
sikap yang
Menunjukkan patuh  
terhadap keputusan 
bersama 

C1 2, 16, 22. 

2. 4.2 mematuhi keputusan 
bersama

4.2.1 menyebutkan 
contoh keputusan 
bersama diberbagai 
lingkungan

C1 10, 12, 23, 25,

4.2.2 menjelaskan 
akibat melanggar 
keputusan bersama

C1 4, 5, 6, 9, 13, 21, 
14, 15, 17, 18, 19, 
20.



Lampiran 8

Kisi-Kisi Soal Posttest Uji Coba Instrumen Hasil Belajar PKN

No. Kompetensi 
Dasar

Materi Indikator Ranah No. Soal

1. mengenal bentuk-
bentuk keputusan 
bersaama

Bentuk-bentuk 
keputusan 
bersama

4.1.1 Menjelaskan 
pengertian 
keputusan 
bersama

C2 1, 3, 5, 7, 11, 16,  
23, 28, 29, 31, 
32, 34, 35, 36, 
39, 45,  47, 48, 

2. mematuhi 
keputusan bersama

4.1.2 Menyebutkan 
sikap menunjukkan 
patuh terhadap 
pengambilan 
keputusan bersama

C1 2,  6, 8, 17, 20, 
18, 19,  22, 23, 
24, 35, 26, 30, 46



No. Kompetensi
Dasar

Materi Indikator Ranah No. Soal

4.2.1 menyebutkan 
contoh keputusan 
bersama diberbagai 
lingkungan

C1 12, 33, 37, 44, 49, 
4, 9,  14, 15

4.2.2 Menjelaskan 
akibat melanggar 
keputusan bersama

C2 10,  13, 21, 27,
38, 40, 41, 42, 43, 
50.



Lampiran 15

Tes hasil belajar PKN kelas V semester II

Pilihan ganda !

1. Berikut ini adalah contoh menghargai keputusan bersama, kecuali…

a. Melaksanakan tugas piket kelas

b. Datang tepat waktu saat harus belajar kelompok

c. Tidak bermain saat belajar

d. Tidak mau dihukum saat melanggar peraturan 

2. Pemilihan ketua kelas sebaiknya dilakukan dengan cara ....

a. Voting   

b. Aklamasi   

c. Musyawarah  

d. Organisasi

3. Memaksakan keinginan pribadi dalam musyawarah merupakan hal yang 

seharusnya ....

a. Dilakukan  

b. Dijauhi   

c. Dilestarikan  

d. Diutamakan

4. Orang yang berhak menyampaikan usulan dalam musyawarah adalah ....

a. Anggota  

b. Ketua  

c. Bendahara  

d. Semua peserta

5. Setiap orang diberi hak dan kebebasan dalam musyawarah. Hal ini sesuai 

dengan UUD 1945 pasal....

a. pasal 27  



b. Pasal 31   

Setiap keputusan bersama yang telah disepakati harus kita jalankan dengan ....

a. Terpaksa  

b. Takut   

c.Tanggung Jawab  

d. Sedih

6. Musyawarah perlu dilakukan agar di masyarakat tidak terjadi ....

a. Perpecahan  

b. Persatuan   

c. Perdamaian  

d. Kerukunan

7. Mengambil keputusan pribadi untuk kepentingan umum bisa mengakibatkan ....

a. Ruginya pihak lain 

b. Semua merasa puas 

c. Masyarakat menjadi tenang

d. Untungnya semua pihak

8. Dalam kehidupan bernegara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 

Ayat (2) kekuasaan tertinggi negara ada di tangan ....

a. Presiden

b. Rakyat   

c. Menteri

d. Gubernur

9. Pertikaian dalam rapat dapat terjadi jika para peserta rapat lebih ....

a. Mementingkan kepentingan umum   

b. Mementingkan kepentingan bersama   

c. Mementingkan keinginan sendiri

d. Menerima semua pendapat

10. Pendapat yang kita sampaikan bisa ditolak dalam rapat jika pendapat itu....

a. Tidak mempunyai alasan yang jelas   



b. Tidak mempunyai pendukung    

c. Tidak mempunyai kelucuan

d. Tidak mempunyai wibawa

11. Pendapat yang disampaikan dengan alasan masuk akal bisa membuat 

pendapat itu ....

a. Sulit diterima    

b. Akan dilupakan

c. Akan dipertimbangkan

d. Sulit dipahamid. Pasal 3

12. Sekalipun Andi adalah seorang ketua kelas. Maka setiap rapat sebaiknya andi 

harus bersifat ....

a. Besar kepala  

b. Rendah diri 

c. Rendah hati  

d. Tinggi hati

13. Jika tidak diadakan musyawarah maka permasalahan yang ada menjadi....

a. Cepat selesai  

b. Tidak terselesaikan  

c. Aman damai 

d. Semakin baik

14. Dalam rapat kelas maka orang yang sebaiknya mengumumkan hasil rapat 

adalah ....

a. Regu piket

b. Ketua kelas

c. Bendahara kelas

d. Sekretaris kelas

15. Akibat keputusan salah yang kita ambil adalah merugikan ...

a. Teman 

b. Guru



c. Orang tua

d. Diri sendiri dan oramng lain

16.     Musyawarah adalah membahas secara bersama-sama suatu masalah untuk

mencapai . . .

a. Kesejahteraan

b. Kebersamaan

c. Kepandaian 

d. Keputusan

17.    Musyawarah bertujuan untuk mencapai . . .

a. Mufakat 

b. Suara terbanyak

c. Keberhasilan 

d. Keberuntungan

18.     Setiap peserta rapat atau musyawarah mempunyai hak untuk . . .

a. Menghentikan rapat

b. Membubarkan acara

c. Menolak kesepakatan

d. Menyampaikan pendapat

19.   Tujuan bersama dalam sebuah organisasi wajib diwujudkan oleh . . .

a. Aparat yang terkait

b. Semua anggota organisasi

c. Pengurus organisasi semata

d. Ketua organisasi 

20.    Dalam votting pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi. . .

a. Keputusan bersama



b. Keputusan pribadi

c. Keputusan golongan

d. Pendapat yang ditolak

21.  Di dalam proses pengambilan keputusan bersama, setiap pihak diharapkan     

memiliki hal-hal dibawah ini, kecuali . . .

a. Selalu menghormati semua pihak.

b. Bertenggang rasa atau tidak egois.

c. Mengkritik dengan kasar. 

d. Tidak ingin memaksakan pendapatnya.

22.   Dalam bermusyawarah harus saling ….

a. Mempertahankan pendapat

b. Adu argumen yang kuat

c. Menghargai pendapat orang

d. Tidak mau kalah

23     keputusan dengan suara terbanyak disebut…

a. Keputusan dengan Musyawarah mufakat

b. Voging

c. Voting

d. Keputusan pribadi 



24.  Dalam musyawarah kita harus menghargai dan menghormati….

a.  Kepala negara

b.  Kedaulatan negara

c.  Pendapat orang lain

d.  Perintah atasan

.25.  Salah satu sikap yang harus dilatih dan dikembangkan dalam kegiatan 

musyawarah adalah . . .

a. Berani mengemukakan

pendapat. b. Memotong pendapat orang lain

c. Berdebat dengan sesama peserta musyawarah.

d. Diam saja pembicaraan



kunci jawaban 

1. A

2. C

3. B.

4. D

5. C

6. C

7. A

8. A

9. B

10. C

11. A

12. C

13. C

14. B

15. B

16. D

17. A

18. D

19. B

20. A

21. C

22. A

23. C

24. C

25. C





Lapiran 9

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA

JAWABAN YANG BENAR!

1. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan....

a. Hadiah  

b. Pendapat   

c. Bonus   

d. Hukuman

2. Berikut ini adalah contoh menghargai keputusan bersama, kecuali…

a. Melaksanakan tugas piket kelas

b. Datang tepat waktu saat harus belajar kelompok

c. Tidak bermain saat belajar

d. Tidak mau dihukum saat melanggar peraturan 

3. Pemilihan ketua kelas sebaiknya dilakukan dengan cara ....

a. Voting   

b. Aklamasi   

c. Musyawarah  

d. Organisasi

4. Memaksakan keinginan pribadi dalam musyawarah merupakan hal yang 

seharusnya ....

a. Dilakukan  

b. Dijauhi   

c. Dilestarikan  

d. Diutamakan

5. Dalam musyawarah harus mementingkan kepentingan ....

a. Ketua   

b. Bersama   

c. Anggota   



d. Pribadi

6. Musyawarah dilakukan untuk mencapai ....

a. Kemenangan  

b. Kegemberiaan 

c. Kesenangan  

d. Mufakat

7. Keputusan bersama sangat diutamakan karena dapat ....

a. Menampung keinginan pribadi   

b. Menampung keinginan ketua   

c. Menampung semua pendapat

d. Menampung golongan penguasa

8. Orang yang berhak menyampaikan usulan dalam musyawarah adalah ....

a. Anggota  

b. Ketua  

c. Bendahara  

d. Semua peserta

9. Berikut ini adalah tindakan tidak terpuji dalam rapat adalah ....

a. Menyampaikan usul dengan singkat  

b. Menyampaikan kritik dengan tegas

c. Memaksakan keinginan pribadi

d. Menanyakan dengan jelas

10. Pemilihan ketua kelas merupakan musyawarah yang dilakukan di lingkungan ....

a. Rumah  

b. Sekolah   

c. Masyarakat  

d. Keluarga

11. Setiap orang diberi hak dan kebebasan dalam musyawarah. Hal ini sesuai 

dengan UUD 1945 pasal....

a. pasal 27  



b. Pasal 31   

b. Pasal 28   

d. Pasal 3

12. Contoh keputusan bersama di kelas adalah ....

a. Setiap pagi harus menyapu halaman  

b. Jadwal piket kelas   

c. Jadwal menyiram taman rumah

d. Tidak boleh merokok di rumah

13. Setiap keputusan bersama yang telah disepakati harus kita jalankan dengan ....

a. Terpaksa  

b. Takut   

c.Tanggung Jawab  

d. Sedih

14. Musyawarah perlu dilakukan agar di masyarakat tidak terjadi ....

a. Perpecahan  

b. Persatuan   

c. Perdamaian  

d. Kerukunan

15. Mengambil keputusan pribadi untuk kepentingan umum bisa mengakibatkan ....

a. Ruginya pihak lain 

b. Semua merasa puas 

c. Masyarakat menjadi tenang

d. Untungnya semua pihak

16. Dalam kehidupan bernegara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 

Ayat (2) kekuasaan tertinggi negara ada di tangan ....

a. Presiden

b. Rakyat   

c. Menteri

d. Gubernur



17. Pertikaian dalam rapat dapat terjadi jika para peserta rapat lebih ....

a. Mementingkan kepentingan umum   

b. Mementingkan kepentingan bersama   

c. Mementingkan keinginan sendiri

d. Menerima semua pendapat

18. Pendapat yang kita sampaikan bisa ditolak dalam rapat jika pendapat itu....

a. Tidak mempunyai alasan yang jelas   

b. Tidak mempunyai pendukung    

c. Tidak mempunyai kelucuan

d. Tidak mempunyai wibawa

19. Pendapat yang disampaikan dengan alasan masuk akal bisa membuat pendapat 

itu ....

a. Sulit diterima    

b. Akan dilupakan

c. Akan dipertimbangkan

d. Sulit dipahami

20. Perbedaan pendapat yang terjadi memakan waktu yang lama karena semua 

pihak saling memberikan alasannya, hal itu dinamakan dengan ....

a. Pertengkaran  

b. Permusuhan  

c. Pertikaian   

d. Perdebatan

21. Sekalipun Andi adalah seorang ketua kelas. Maka setiap rapat sebaiknya andi 

harus bersifat ....

a. Besar kepala  

b. Rendah diri 

c. Rendah hati  

d. Tinggi hati



22.  Dalam musyawarah kita harus mementingkan persamaan daripada ....

a. Kepentingan  

b. Perbedaan 

c. Kebersamaan  

d. Kerukunan

23. Sistem pemungutan suara masih dipakai di negara kita secara serentak dalam ....

a. Memilih menteri    

b. Memilih guru     

c. Memilih presiden

d. Memilih ketua RT

24. Jika tidak diadakan musyawarah maka permasalahan yang ada menjadi....

a. Cepat selesai  

b. Tidak terselesaikan  

c. Aman damai 

d. Semakin baik

25. Dalam rapat kelas maka orang yang sebaiknya mengumumkan hasil rapat 

adalah ....

a. Regu piket

b. Ketua kelas

c. Bendahara kelas

d. Sekretaris kelas

26.  Sebelum mengambil keputusan yang kita lakukan adalah...

a. Mendengarkan nasihat orang tua.

b. Mempretimbangkan baik dan buruk keputusan kita.

c. Menanyakan kepada semua orang.

d. Mendapat pengaruh dari orang lain

27. Akibat keputusan salah yang kita ambil adalah merugikan ...

a. Teman 

b. Guru

c. Orang tua



d. Diri sendiri dan oramng lain

28. Musyawarah adalah membahas secara bersama-sama suatu masalah untuk 

mencapai . . .

a. Kesejahteraan

b. Kebersamaan

c. Kepandaian 

d. Keputusan

29. Musyawarah bertujuan untuk mencapai . . .

a. Mufakat 

b. Suara terbanyak

c. Keberhasilan

d. Keberuntungan

30. Setiap peserta rapat atau musyawarah mempunyai hak untuk . . .

a. Menghentikan rapat

b. Membubarkan acara

c. Menolak kesepakatan

d. Menyampaikan pendapat

31. Salah satu cara menyelesaikan setiap perselisihan atau perbedaan pendapat 

adalah dengan cara . . .

a. Kerja sama

b. Gotong royong

c. Musyawarah

d. Demonstrasi

32. Syarat keputusan bersama adalah .. .

a. Keputusan menguntungkan salah satu pihak.

b. Keputusan merupakan usulan ketua kelompok.

c. Keputusan mewadahi semua pendapat dan kepentingan anggota  kelompok.

d. Keputusan merugik an salah satu pihak saja 

33. Tujuan bersama dalam sebuah organisasi wajib diwujudkan oleh . . .



a. Aparat yang terkait

b. Semua anggota organisasi

c. Pengurus organisasi semata

d. Ketua organisasi 

34. Dua cara pengambilan keputusan bersama adalah . . .

a. Musyawarah dan mufakat

b. Musyawarah untuk mufakat dan penungutan suara

c. Pemungutan suara dan pemaksaan kehendak 

d. Pemaksaan kehendak dan ancaman

35. Keputusan bersama dengan cara pemungutan suara disebut dengan istilah . 

a. Pemilihan umum

b. Mufakat

c. Insting

d. Voting

36. Dalam votting pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi. . .

a. Keputusan bersama

b. Keputusan pribadi

c. Keputusan golongan

d. Pendapat yang ditolak

37. Pemilihan presiden merupakan salah satu contoh keputusan bersama yang 

dilakukan dengan cara . . .

a. Musyawarah

b. Aklamasi

c. Pemungutan suara

d. Pilihan

38. Salah satu sikap yang harus dilatih dan dikembangkan dalam kegiatan 

musyawarah adalah . . .



a. Berani mengemukakan

pendapat. b. Memotong pendapat orang lain

c. Berdebat dengan sesama peserta musyawarah.

d. Diam saja pembicaraan

39. Dasar pengambilan keputusan bersama adalah . . .

a. UUD 1945

b. Semangat kekeluargaan

c. Azaz musyawarah dan mufakat serta semangat kekeluargaan

d. Tap MPR

40. Keputusan bersama dibuat, agar. . .

a. Tidak terjadi diskriminasi.

b. Rakyat menjadi makmur.

c. Pemerintah diuntungkan.

d. Tidak terjadi perselisihan

41. Di dalam proses pengambilan keputusan bersama, setiap pihak diharapkan 

memiliki hal-hal dibawah ini, kecuali . . .

a. Selalu menghormati semua pihak.

b. Bertenggang rasa atau tidak egois.

c. Mengkritik dengan kasar. 

d. Tidak ingin memaksakan pendapatnya.

42. Keputusan Bagaimana sebaiknya sikap dimas terhadap teman-teman yang 

tidak memilih mutia?

a. Mengejek mereka karena jago yang mereka dukung kalah.

b. Mengacuhkan mereka sebab dimas tidak membutuhkan mereka.

c. Menjauhi mereka karena mereka pasti tidak akan mendukung tugas-tugas 

mutia sebagai kertua kelas.

d. Menghormati dan berusaha mengajak mereka untuk mendukung tugas-tugas 

mutia

43. Sikap apabila pendapat kita ditolak dalam rapat adalah ….

a. Menolak hasil rapat yang sudah disepakati.



b. Menerima karena ada usulan yang lebih baik.

c. Keluar dari rapat karena usul tidak diterima.

d. Tidak mengikuti 

44. Urut-urutan kegiatan ketika bangun tidur adalah….

a. Bangun tidur, menata kamar tidur, memakai seragam, mandi, sarapan.

b. Bangun tidur, sarapan, mandi, memakai seragam, menata kamar tidur.

c. Bangun tidur, menata kamar tidur, mandi, memakai seragam, sarapan.

d. Bangun tidur, mandi, sarapan, pakai seragam, menata kamar tidur.

44. Pengambilan keputusan bersama dilakukan secara ….

a. Musyawarah mufakat

b. Sepihak

c. Sendiri

d. Perorangan saja

45. Dalam bermusyawarah harus saling ….

a. Mempertahankan pendapat

b. Adu argumen yang kuat

c. Menghargai pendapat orang

d. Tidak mau kalah

46. Keputusan yang diambil dalam pengambilan keputusan bersama harus….

a. berlaku untuk golongan tertentu

b. Berpihak pada pemimpin rapat.

c. Berguna bagi kepentingan bersama.

d. Menyenangkan salah satu pihak 

47. keputusan dengan suara terbanyak disebut…

a. Keputusan dengan Musyawarah mufakat

b. Voging

c. Voting

d. Keputusan pribadi

48. Hakikat keputusan musyawarah merupakan keputusan oleh ….

a. Semua peserta



b. Semua kelompok

c. Kelompok tertentu

d. Beberapa golongan

49. Di bawah ini bukan merupakan permasalahan yang biasanya dimusyawarahkan 

dalam kehidupan adalah ….

a. Kerja bakti desa

b. Ronda malam

c. Tugas mencuci pakaian

d. Membangun jalan

50. Dalam musyawarah kita harus menghargai dan menghormati….

a.  Kepala negara

b.  Kedaulatan negara

c.  Pendapat orang lain

d.  Perintah atasan
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Lampiran 1

PROFIL SEKOLAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya SD Negeri 1 Way Dadi Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung

SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung suatu lembaga 

pendidikan formal  yang berdiri pada tahun 1974 pada awalnya tanah yang 

ditempati sekolah ini merupakan tanah waqaf, atas kesepakatan dari warga 

setempat dibangunlah sekolah dasar hanya dengan 3 gedung dengan murid 

berkisar 8-15 siswa dari kelas III-VI sedangkan siswa kelas I dan II bisa 

mencapai 20 anak. Seiring perkembangan zaman murid di sekolah ini semakin 

bertambah hingga mencapai seratus siswa per angkatan yang dibagi beberapa 

kelas dengan jumlah perkelas hampir empat puluh bahkan lebih.

Pada awal berdiri pada tahun 1974 sekolah ini pun belum bernama SD 

Negeri 1 Way Dadi akan tetapi SD Negeri 1 Sukarame. Pada pemecahan 

kabupaten kota medya tahun 1990 SD Negeri 1 Sukarame berubah menjadi 

SD negeri 1 Way Dadi, SD Negeri 1 Way Dadi yang kita kenal sekarang 

terletak berada didekat pasar sukarame atau yang lebih kita kenal pasar 

tempel. 



2. Visi dan Misi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung

Suatu lembaga pendidikan perlu memiliki arah dalam pelaksanaan 

segala kegiatan yang akan dilakukan, oleh karena itu perlu adanya Visi dan 

Misi yang menjadi panduan dalam rangka mecapai tujuan yang akan dicapai. 

Adapun Visi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung yaitu 

menjadikan sekolah yang unggul dan berprestasi berdasarkan iman dan 

taqwa.Sedangkan Misi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung:

a. Melaksanakan pembelajaran yang baik bagi guru dan siswa

b. Menyediakan prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar

c. Menumbuhkan semangat keunggulan warga sekolah untuk berkarya

d. Melakukan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut

3. TujuanSD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung:

a. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi secara 

vertikal dan horizontal

b. Meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri sejak dini sehingga mampu 

mandiri dan berpartisipasi di masyarakat

c. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi

4. Situasi dan Kondisi Sekolah 

a. Identifikasi Sekolah

Nama Sekolah :   SD Negeri 1 Way Dadi

Nomor Induk Sekolah :   101126002001



Nomor Statistik Sekolah :   020010

NPSN :   -

Status :   Terakreditasi A

Provinsi :   Lampung

Otonomi Daerah :   Bandar Lampung

Kecamatan :   Sukarame

Desa/Kelurahan :   Way Dadi

Daerah :   Perkotaan

Status Sekolah :   Negeri

Surat Keputusan SK :   -

Alamat :   Jl. Pulau Pandan No. 2 Bandar Lampung

Kode Pos :   35131

Tahun Berdiri :   Tahun 1974

5. Proses Belajar dan Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran pada SD Negeri 1 Way Dadi selalu 

berusaha meningkatkan disiplin dan mutu pendidikan. Proses pembelajaran 

dilakukan mulai pukul 07.15 WIB – 10.00 WIB untuk kelas I, pukul 10.00 

WIB – 13.00 WIB untuk kelas II, Pukul 07.15 WIB – 12.00 WIB untuk kelas 

IV A, IV B dan VI, pukul 12.00 WIB – 16.00 WIB untuk kelas III, IV C dan, 

V.



B. Keadaan Sarana dan Prasarana SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung

SD Negeri 1 Way Dadi memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut:

Data fasilitas SD Negeri 1 Way Dadi

No. Jenis Fasilitas Volume
1. Ruang Kepala Sekolah 1
2. Ruang Guru 1
3. Ruang Tata Usaha 1
4. Ruang Belajar 9
5. Ruang Gudang 1
6. Ruang UKS 1
7. WC Guru/Karyawan 1
8. WC Siswa 6
9. Lapangan 1
10 Pepustakaan 1
11 Kantin 1

Sumber : Tata Usaha SD Negeri 1 Way Dadi



C. Struktur Organisasi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung

Sumber: struktur organisasi SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung

Kepala Sekolah
Dra. Endang Rosuna, T.M. M. Pd

Komite Sekolah
Azwan

Tata Sekolah
Riky Ekaria S

Bendahara Barang: Rosida, S. Pd 
Bendahara Bos: Hj. Armawati
Bendahara Gaji: Septi Sudarmi, S. Pd

Perpustakaan
Iit Permata S

G.K IV A: Yunita, S. Ag
G.K IV B: Hj. Zuraida, S. Pd
G.K IV C: Emilia Puspita
G.K. V A: Hj. Junaini, S. Pd. MM
G.K. V B: Surajiyem, S. Pd 
G.K. V C: Pajri, S. Pd 
G.K. VI A: Sumiartiningsih, S. Pd 
G.K. VI B: Septi Sudarmi, S. Pd
G.K. VI C: Tati Supriati, S. Pd 

G.K I A: Aprika Sari, S. Pd
G.K I B: Sri Sulasmi, S. Pd 
G.K I C: Suhartini
G.K. II A: Yuniarti, S. pd
G.K. II B: Nuraini
G.K. II C: Hj. Sri Puji, S. PD
G.K. III A: Eliyati, S. Pd
G.K. III B: Dra. Zuraidah
G.K. III C: Haida Wati

Guru Agama 
I-II: Suparmi
Guru Agama 
III-IV: Siti 
Hamidah
Guru Agama 
V-VI: Hj. 
Armawati

Guru B. Inggris: 
Rosita, S. Pd
Pebri Handayani, 
S. Pd

Guru Penjaskes I-
III: Siti Awaliah
Guru Penjaskes
IV-VI: 
Ihksanudin, S. Pd

Guru B. 
Lampung: 
Yunila Sari, 
S. Pd 

Satpam
Shofwan

Petugas 
Kebersihan:

Diah

Siswa

Masyarakat Sekitar



D. Keadaan Anak Didik SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung

Keadaan siswa SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2017/2018 berjumlah 716 siswa, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Siswa SD Negeri 1 Way Dadi

No. Kelas
Banyak Siswa

Jumlah
L P

1. I 55 57 112
2. II 73 60 133
3. III 57 72 129
4. IV 70 52 122
5. V 72 60 101
6. VI 57 62 119

JUMLAH 716
Sumber : Tata Usaha SD Negeri 1 Way Dadi

1. Pelaksanaan Penelitian Pengaruh Pendekatan Konstruktivsme Dengan 

Menggunakan Media Teka-Teki Silang Terhadap Hasil Belajar 

Pelajaran PKN SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung

Pendekatakan konstruktivisme merupakan jenis pendekatan yang 

membantu siswa untuk mengkotruksikan pengetahuannya dan mengaitkan 

dengan pengalam nyatanya.Guru menetapkan tugas dan pertanyaan-

pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan yang dirancang untuk membantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud.Pertama guru 

menyiapkan suasana kelas yang kondusif. Dalam sebuah kegiatan proses 

pembelajaran sudah menjadi tuntunan bahwasanya guru harus menciptakan 

lingkungan belajar yang menarik dan mencapai tujuan pembelajaran yang 

maksimal. 



Materi-materi yang dapat digunakan yaitu: materi tentang menghargai 

keputusan bersama. Oleh sebab itu, sebelum memulai penerapan pendekatan 

konstruktivisme ini guru terlebih dahulu menyusun Rencana Proses 

Pembelajaran dan menentukan materi apa yang akan disampaikan pada mata 

pelajaran yang sudah ditentukan waktunya oleh pihak sekolah dalam kegiatan 

sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti bahwasanya guru sudah menyiapkan rencana Proses 

Pembelajaran (RPP) dengan materi-materi yang akan disampaikan sesuai 

dengan mata pelajaran yang telah ditentukan sehingga diharapkan tujuan 

pembelajaran akan memperoleh hasil yang maksimal. 

Hal ini dikuatkan oleh penuturan dari pak pajri, S.Pd selaku wali kelas 

VC: “dalam pelaksanaannya, kami selaku guru menyiapkan RPP sebelum 

kegiatan dilaksanakan agar tercapainya hasil yang maksimal dalam suatu 

kegiatan pembelajaran”.1 Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ibu Surajiem, 

menurut ibu Surajiem bahwasanya “pembuatan RPP dilakukan agar kegiatan 

yang akan dilakukan pada proses pembelajaran menjadi lebih tersusun pada 

kegiatan pelaksanaannya”.2

Dari hasil pernyataan di atas dapat dilihat bahwasanya guru di SD 

Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung menyusun rencana proses 

                                                          
1Pajri, wawancara dengan guru kelas VC SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung, 

15 2018
2Surajiem, wawancara dengan guru kelas VB SD Negeri 1 Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung, 15 Januari 2018



pembelajaran sebelum melaksanakan kegiatan. Berdasarkan analisis yang 

peneliti lakukan bahwasanya benar adanya, sebelum melakukan kegiatan 

pembelajaran.
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