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ABSTRAK  

 

PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TPS                        

(THINK PAIR SHARE) UNTUK MENINGKATKAN HASIL                        

BELAJAR PKN PESERTA DIDIK KELAS IVDI MI                                                   

AL-KHAIRIYAH KALIAWI BANDAR LAMPUNG                                                                                               

TAHUN PELAJARAN 2016/2017  

 

Oleh 

FITRIYANI 

 Proses pembelajaran di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung belum 

mencapai hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan karena metode pembelajaran yang 

diterapkan pada mata pelajaran PKn masih didominasi metode ceramah dan 

penugasan. Sehingga keterlibatan peserta didik tampak pasif karena pembelajara 

lebih berpusat kepada guru dan menyebabkan pembelajaran menjadi monoton, 

sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai hasil belajar peserta didik yang berjumlah 20 orang yang tuntas  8 orang 

(40%) dan yang belum tuntas 12 orang (60%) dengan demikian hasil belajar PKn 

dikategorikan rendah. Untuk itu diperlukan berbagai model pembelajaran yang cocok 

salah satunya adalah pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share). Adapun 

rumusan masalah yaitu “Apakah Penerapan pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think 

Pair Share) dapat meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik kelas IV di MI Al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017?”. 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung yang berjumlah 20 peserta didik. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan 

dalam dua siklus yang terdiri dari 4 tahapan utama yaitu perencanaa, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Jenis data yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menerapkan pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think 

Pair Share) dalam meningkatkan  hasil  belajar  PKn peserta didik kelas IV MI Al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. Alat pengumpulan data menggunakan 

observasi, tes dan dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar  meningkat pada 

setiap siklusnya. Pada siklus I mengalami peningkatan dari 20 peserta didik yang 

tuntas dengan 13 orang (65%) dan yang belum tuntas 7 orang (35%), pada siklus II 

mengalami peningkatan dari 20 yang tuntas dengan 18 orang (90%) dan yang belum 

tuntas 2 orang (10%).   

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran 

Kooperatif tipe TPS (Think pair share)  dapat meningkatkan hasil belajar PKn peserta 

didik kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017.  

 

Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Phare, Hasil Belajar PKn 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

MOTTO 

 

             

         

   

 

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian 

mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh 

berbuat yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar , melaksanakan 

sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka 

akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah maha pekarsa dan maha 

bijaksana. (Q.S At-Taubah : 71)
1
 

  

                                                             
1
 Departemen RI, Al-Qur’an Terjemah (Jakarta, Magfiroh Pustaka : 2006) h. 198 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu tujuan dari pendidikan adalah meningkatkan kualiatas sumber 

daya peserta didik yang memiliki pengetahuan dan budi pekerti luhur serta moral 

yang baik. Tercapainya tujuan tersebut diperoleh melalui kegiatan belajar peserta 

didik. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungan.
2
 Hal yang sama diungkapkan oleh Slameto yang 

dikutip dalam bukunya Syaipul Bahri Djamarah menyebutkan belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
3
 Jadi dalam kegiatan belajar 

peserta didik memperoleh pengetahuan dan terbentuk budi pekerti luhur dan 

moral yang baik. Salah satunya dapat diwujudkan dalam mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan.  

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang memberikan 

pemahaman dasar tentang pemerintahan, tatacara demokrasi, tentang kepedulian, 

sikap, pengetahuan politik yang mampu mengambil keputusan politik secara 

                                                             
2
Oemar Hamalik,  Kurikulum  dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.37. 

3
Syaipul Bahri Djamarah,  Psikologi Belajar, (Jakarta : PT Rineka Cipta,  2011), h.13. 



 
 

rasional sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang demokratis dan 

partisipasif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada berpikir kritis dan 

bertindak demokratis.
4
 Sedangkan tujuan akhir dari Pendidikan kewarganegaraan 

di kelas MI adalah kepakaan, ketanggapan, kritis dan kreativitas sosial dalam 

konteks kehidupan masyarakat secara tertib, damai dan kreatif.
5
 Dalam standar 

isi 2006 dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan atau mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945.   

Bertolak dari hahikat tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas, 

terdapat adanya kekeliruan dalam penyampaian pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan selama ini. Diantaranya lebih memahamkan pada kemampuan 

menghapal. Dampak yang dirasa proses belajar membosankan, sasaran kurang 

efektif dan adanya kejenuhan peserta didik dalam belajar. Seharusnya 

penyampaian materi Pendidikan Kewarganegaraan perlu adanya interaksi antar 

peserta didik, saling tukar menukar pengalaman, informasi dan pemecahan 

masalah. Untuk itu perlu proses pembelajaran lebih bermakna. Dengan peran 

                                                             
4
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), h. 226. 
5
Sapriya, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), h.06.   



 
 

peserta didik  dan guru dalam belajar aktif, akan tercipta suatu pengalaman 

belajar yang bermakna. Menurut David Ausubel yang dikutip dalam bukunya 

Ratna Wilis Dahar menyebutkan belajar bermakna adalah suatu proses 

dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang dalam struktur 

kognitif seseorang peserta didik.
6
 

Peranan guru dalam menentukan keberhasilan dalam proses belajar 

sangatlah penting. Dikarenakan Guru sebagai manager of instruction (pengelola 

pengajaran), dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola seluruh proses 

kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar lebih 

efektif dan efisien.
7
  

Saat proses belajar mengajar sangatlah diperlukan model pembelajaran 

yang tepat oleh seorang guru dalam penyampaikan materi pelajaran kepada 

peserta didik sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan optimal. Menurut 

Joyce & Weil dalam bukunya Rusman menyebutkan bahwa model pembelajaran 

dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih pembelajaran yang 

sesuai dan efisein untuk mencapai tujuan pendidikannya.
8
 Menurut Nawawi 

dikutip dalam bukunya Ahmad Susanto yang menyatakan bahwa hasil belajar 

dapat diartikan seabagai  tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam  skor yang diperoleh dari 

                                                             
6
Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran,(Bandung: Elangga, 2011), h.95. 

7
Abu Ahmadi, Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta 2008), h.116.   

8
 Rusman, Model-model  Pembelajaran, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2013), h.133. 



 
 

hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.
9
 Oleh karena itu guru 

harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik sehingga selama 

pembalajaran peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan hasil belajar tecapai  

dengan optimal. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan dapat dilihat 

bahwa dalam proses pembelajaran PKn guru masih menggunakan didominasi 

dengan metode ceramah dan pemberian tugas.
10

 Dimana guru memberikan 

pelajaran dengan berdiri di depan kelas menyampaikan materi pembelajaran. 

Sedangkan peserta didik hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan guru. 

Suasana pembelajaran para peserta didik cenderung pasif, sehingga menimbulkan 

rasa bosan dan jenuh menyebabkan peserta didik tidak memperhatikan 

pembelajaran. Pada pembelajaran terlihat ada beberapa peserta didik hanya diam 

walau belum mengerti pembelajaran. 

 Kondisi pembelajaran yang demikian menyebabkan hasil belajar peserta 

didik menjadi rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumentasi hasil belajar 

peserta didik, dimana kebanyakan peserta didik belum berhasil mencapai nilai 

minimum atau nilai KKM PKn yang telah ditetapkan. 

 Adanya nilai Pendidikan Kewarganegaraan yang masih di bawah KKM 

tersebut sangat mempengaruhi prestasi pada peserta didik itu sendiri. Deskripsi 

hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut:  

                                                             
9
Ahmad Susanto, Op.Cit., h. 05  

10
Observasi awal di kelas IV MI Al-Khairiyah, tanggal  8 dan 12 Agustus 2016.  



 
 

Tabel 1.  

Data hasil belajar mata pelajaran PKn peserta didik kelas IV MI Al-Khairiyah 

Kaliawi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016-2017 

No Nama Nilai KKM Keterangan 

1 Asiah Harani 70 65 Tuntas 

2 Aulia Safira 80 65 Tuntas 

3 Deka Sanjaya 

 

60 65 Tidak Tuntas 

4 Fajri Muharom 65 65 Tuntas 

5 Farel Setia Budi 58 65 Tidak Tuntas 

6 Gusti Prasetio 60 65 Tidak Tuntas 

7 M. Anwar Saputra 60 65 Tidak Tuntas 

8 M. Fathu Ar-Rizqi 80 65 Tuntas 

9 M. Galah Al-farido 60 65 Tidak Tuntas 

10 Nadia Agustina 70 65 Tuntas 

11 Nasrullah 55 65 Tidak Tuntas 

12 Noval Juliansyah 70 65 Tuntas 

13 Nurhasanah 60 65 Tidak Tuntas 

14 Rayvan Sigly 80 65 Tuntas 

15 Rido Maulana Yusuf 60 65 Tidak Tuntas 

16 Salsabila 60 65 Tidak Tuntas 

17 Sevila Aulia Cahaya 58 65 Tidak Tuntas 

18 Solehah 75 65 Tuntas 

19 Sopian 60 65 Tidak Tuntas 

Tidak Tuntas 

Tidak Tuntas 
20 Vera Feliska 58 65 Tidak Tuntas 

Sumber : Dokumentasi guru. 

Berdasarkan data table di atas, diketahui hasil belajar dari 20 peserta 

didik, diperoleh nilai yang memenuhi Kriteria ketuntasan minimum (KKM) 65 

terdapat 8 peserta didik atau 40% sedangkan yang tidak tuntas terbilang banyak 

yaitu 12 peserta didik atau 60%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa hasil 

belajar peserta didik belum optimal dikarenakan jumlah peserta didik yang tidak 

tuntas lebih banyak dibandingkan jumlah peserta didik yang tuntas.  



 
 

Lebih lanjut peneliti wawancara dengan guru kelas bernama Sumiati, 

mengatakan bahwa  rendahnya hasil belajar peserta didik karena kurangnya 

motivasi peserta didik dan sarana prasarana yang kurang mendukung dalam 

menyampaikan pembelajaran.  Hal yang sama, ditemukan peneliti disela-sela 

observasi pembelajaran mayoritas guru disaat pembelajaran masih menggunakan 

metode ceramah dan ada guru yang hanya memberikan penugasan kepada 

peserta didik untuk diskusi kelompok. Pembelajaran yang seperti ini 

menyebabkan kurang efektif sehingga mempengaruhi hasil belajar. 

Berangkat dari problematika pembelajaran PKn di atas, maka untuk 

mengatasi masalah tersebut seorang guru dapat menggunakan pendekatan salah 

satu alternatif seperti Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share (TPS).  

Pembelajaran Kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana 

pesert adidik bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu ini 

dilakukan bertujuan agar semua anggota kelompoknya dapat bekerja bersama-

sama untuk memaksimalkan pembelajarannya sendiri dan pembelajaran teman- 

teman satu kelompoknya.  

Ayat Al- Qur‟an yang berkaitan langsung dengan dorongan untuk 

menggunakan metode pembelajaran diantaranya adalah Q.S An-Nahl ayat 125, 

yang berbunyi:



 
 

                  

              

 Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl :125) 

 

Ayat ini bicara tentang beberapa metode pembelajaran, diantaranya yaitu 

hikmah (kebijaksanaan), mamidhah khasanah (nasehat yang baik) dan mujadalah 

(dialog dan debat). Jadi metode pembelajaran memang sangat diperlukan untuk 

hasil yang baik seperti yang terkandung dalam surat An- Nahl ayat 125 di atas. 

Metode  Think Pair Share (TPS) merupakan suatu cara yang efektif untuk 

membuat variasi suatu pola diskusi kelas. Diskusi membutuhkan pengaturan 

untuk pengendalian kelas secara menyeluruh dan prosedur yang digunakan  

dalam Think Pair Share (TPS) dapat memberikan peserta didik lebih banyak 

waktu berfikir, untuk merespons, dan saling membantu.
11

 Think Pair Share 

(TPS) merupakan pembelajaran peserta didik berdiskusi berpasangan dapat 

mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab dalam    komunikasi antara 

satu dengan yang lain, serta bekerja saling membantu  dalam kelompok kecil. 

Dalam model pembelajaran Koopertif tipe TPS (Think-Pair-Share) 

peserta didik ditekan untuk lebih aktif dan berfikir tentang materi pelajaran dan 
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mendiskusikannya dengan teman satu kelompok sehingga semua peserta didik 

harus berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) memiliki 

keunggulan terciptanya situasi belajar  menyenangkan, meningkatkan partisipasi 

dan kerja sama peserta didik baik terhadap kelompoknya. Adanya keaktifan 

peserta didik dalam kelompok juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri, 

tanggung jawab, dan sikap demokratis dan  motivasi belajar peserta didik yang 

nantinya berpengaruh terhadap hasil belajar individu  dan kelompok. 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan model pembelajaran Koopertif tipe TPS seperti yang dilakukan oleh 

Novida Ratna Lestary dalam jurnalnya, “Penerapan Model Kooperatif Tipe Think 

Pair Share dalam Peningkatkan Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas V SDN I 

Purwogundo Tahun Ajaran 2013/2014.” 
12

Hal yang sama diungkapkan oleh 

Safira Tas dalam jurnalnya yang judul, “Meningkatkan prestasi belajar melalui 

model Think Pair Share (TPS) dalam pembelajran IPS di Kelas IV SDN Inpres 

Mayayap.”
13

 Dari kedua hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajran 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share secara 

signifikan berpengaruh positif dalam meningkatkan  hasil belajar. 
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Dengan melihat  dari hasil penelitian terdahulu dan beberapa kajian teori 

yang ada model pembelajaran kooperatif dijadikan alternatif untuk mengatasi 

hasil belajar peserta didik. Dalam konteks ini, proses pembelajaran Kooperatif 

tipe Think Pair Share dapat mengatasi hasil belajar peserta didik dan menjalin 

hubungan sosial ke arah yang lebih baik. Dan juga peserta didik dapat memahami 

hak dan kewajiabannya, nilai-nilai dan karakter yang tertanam dalam Pancasila 

dan UUD 1945 yang mana hal tersebut sangat diperlukan untuk menjadi penerus 

bangsa Indonesia sebagai warga negara dimasa depan.   

Melihat kondisi pembelajaran di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan perbaikan dengan memberikan  tindakan penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) pada pembelajaran PKn. Dengan itu, 

diharapkan akan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di MI 

Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

B. Identifikasi Masalah 

 Beradasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode Pembelajaran kurang bervariasi, ceramah, mencatat dan hafalan, 

akhirnya pembelajaran monoton (kurang menarik) dan membosankan. 

b. Peserta  didik kurang berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. 

c. Peserta didik hanya diam walau belum mengerti pada pembelajaran. 

d. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 



 
 

e. Guru belum menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Thing 

Pair Share) 

f. Nilai hasil belajar peserta didik kelas IV pada pelajaran PKn masih rendah 

di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung, alasanya masih ditemukan 

peserta didik yang belum tercapai KKM. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat  memenuhi sasaran dan tidak menyimpang dari 

pokok persoalan dan permasalahan yang hendak dicapai, maka penulis batasi 

pada masalah belum ada penerapan model pembelajaran Kooperatif TPS (Think 

Pair Share) dalam meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik kelas IV di MI 

Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: “Apakah Penerapan pembelajaran Kooperatif tipe 

TPS (Think-Pair-Share) dapat meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik 

kelas IV di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017?” 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui penerapan pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think-Pair-

Share) dapat meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik kelas IV di MI Al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017. 



 
 

F. Manfaat  Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan bermanfaat yang terbagi ke dalam 

dua kategori yaitu: 

1. Bagi Peserta didik  

Memberikan suasana belajar PKn di kelas menjadi menarik dan 

menyenangkan serta hasil belajar peserta didik menjadi meningkat. 

2. Bagi Guru 

Dapat dijadikan satu alternatif metode pembelajaran untuk disampaikan 

kepada peserta didik  guna meningkatkan pendidikan di Sekolah. 

3. Bagi Sekolah 

Memberi masukan dan saran dalam penggunaan model pembelajaran  

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada pembelajaran PKn di MI Al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung.  

4. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan wawasan yang dapat digunakan dalam mengembangkan 

pembelajaran di kelas, mengingat  peneliti sebagai calon guru.  

  



 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Tinjauan Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

 Belajar merupakan proses penting dalam pendidikan disekolah. 

Belajar merupakan unsur fundamental dalam setiap penyelenggarakan jenis 

dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian 

tujuan pendidikan itu tergantung pada proses belajar yang dialami peserta 

didik baik di lingkungan sekolah, masyarakat ataupun keluarga.  

 Belajar dipahami  sebagai  tahapan  perubahan  seluruh  tingkah  laku  

individu  yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif.
14

  Piaget berpendapat bahwa 

pada dasarnya setiap individu sejak kecil sudah  memiliki  kemampuan  untuk  

mengkonstruksi  pengetahuannya sendiri.  Pengetahuan yang  dikonstruksi  

oleh  anak  sebagai  subjek  maka akan menjadi pengetahuan yang bermakna. 

Sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui  proses  pemberitahuan  

tidak  akan  menjadi pengetahuan yang bermakna. 

Belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan 

penanaman sikap mental/nilai-nilai. Belajar harus dilakukan peserta didik 

secara aktif, baik individual maupun kelompok. Pencapaian tujuan belajar 
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akan menghasilkan hasil belajar. Dalam persefektif islam belajar merupakan 

kewajiban bagi setiap orang yang beriman dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan mereka. Seperti 

dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat Al-alaq ayat 5 berbunyi: 

       

 

Artinya : Dia mengajar pada manusia apa yang tidak diketahuinya” (Q.S. Al-

Alaq : 5)
15

 

 

 Ayat  lain  dalam  Al  Qur‟an  yang  menjalaskan  tentang kewajiban  

untuk belajar  atau  menuntut  ilmu  yaitu  Surat  Al  Al-Mujadalah Ayat 11 

yang berbunyi:

               

                 

     

 

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:  

"Berlapang-lapanglah  dalam  majlis",  Maka lapangkanlah  niscaya  

Allah  akan  memberi  kelapangan untukmu.  dan  apabila  dikatakan:  

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan  meninggikan  

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.(Q.S Al Mujadilah : 11)
16

 

 

  Banyak para ahli-ahli psikologi yang mendefinisikan hasil belajar. 

Menurut slameto yang dikutip dalam bukunya Tohirin menyebutkan belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 
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suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya.
17

 

  Berdasarkan pengertian belajar di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa belajar adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

pengetahuan, keterampilam dan merubah sikap atau tingkah laku melalui 

pengalaman seseorang itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Jadi dengan begitu peserta didik dalam  belajar harus berinteraksi 

dengan peserta didik lainya, guru dan  lingkungan sekitarnya. Adanya 

interaksi dalam proses pembelajaran di kelas  akan memperoleh hasil belajar 

yang diinginkan sesuai tujuan awal daru belajar.  

   Hasil belajar adalah pola-pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresepsi dan keterampilan.
18

Menurut Sudjana yang 

dikutip dalam bukunya Asep Jihad menyebutkan  hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima 

pengalalaman belajarnya.
19

 Sedangkan menurut Ahmad Susanto, “hasil 

belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik 
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yang menyangkut yang mencakup aspek kognitif, psikomotor dan afektif 

sebagai hasil pembelajaran”.
20

 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai peserta didik setelah mengalami proses 

belajar mengajar. Hasil belajar berupa aspek kognitif, psikomotor dan afektif. 

Benyamin  Bloom  secara  garis  besar  membagi  hasil  belajar  menjadi  tiga 

ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. 

a) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar yang  terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis,  dan  evaluasi.  Kedua  aspek  pertama  disebut  kognitif  tingkat 

rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.  

b) Ranah  afektif  berkenaan  dengan  sikap  yang  terdiri  dari  lima aspek, 

yakni  penerimaan,  jawaban  atau  reaksi,  penilaian,  organisasi,  dan 

internalisasi.  

c) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Terdapat enam  aspek  dalam  ranah psikomotoris, 

yakni  

1) gerakan refleks,  

2) keterampilan gerakan dasar,  

3) kemampuan perseptual,  
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4) keharmonisan atau ketepatan,  

5) gerakan keterampilan kompleks, dan  

6) gerakan ekspresif dan interpretatif. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
21

 

1) Faktor internal (faktor dari dalam peserta didik), yakni 

keadaan/kondisi jasmani dan rohani peserta didik. 

2) Faktor eksternal (yaitu faktor lingkungan), yakni kondisi 

lingkungan disekitar peserta didik.  

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

materi-materi pelajaran.  

a) Faktor internal peserta didik 

Faktor yang berasal dari dalam peserta didik meliputi dua aspek yaitu: 

1) Aspek psiologi (yang bersifat jasmani) 

Faktor psiologi ini terdiri dari kondisi umum jasmani, tonus      

(tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ 

tubuh dan sendi-sendinya dan kondisi organ-organ khusus peserta 

didik. Kondisi umum jasmani dan tonus dapat mempengaruhi 

semangat dan intesitas peserta didik dalam mengikuti pelajaran. 

Kondisi organ tubuh yang lemah, akan menurunkan kualitas ranah 

cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau 
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tidak berbekas. Begitupun dengan kondisi organ-organ khusus 

peserta didik, seperti tingkat kesehatan indra juga sangat 

mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam menyerap 

informasi dan pengetahuan. 

2) Aspek psikologi (yang bersifat rohani) 

Aspek psikologi terdiri dari: Tingkat Kecerdasan/intelegensi, 

sikap, bakat, minat dan motivasi peserta didik. Tingkat intelegensi 

peserta didik dapat diartikan sebagai psiko-fisik untuk mereaksi 

rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan 

cara yang tepat. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, barang, dan 

sebagainya, baik positif atau negatif. Bakat adalah kemapuan 

pontensial yang dimiliki seseorang untuk mecapai keberhasilan 

pada masa yang akan datang. Minat adalah kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Motivasi ialah keadaan internal organisme yang mendorongnya 

untuk berbuat sesuatu. 

b) Faktor Ekternal Peserta Didik 

Selain faktor yang telah disebutkan di atas, juga terdapat faktor 

eksternal yang mempengaruhi aktifitas belajar peserta didik yaitu: 

1) Lingkungan sosial  



 
 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi 

semangat belajar peserta didik. Lingkungan sosial yang paling 

banyak mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik ialah orang 

tua dan keluarga itu sendiri. 

2) Lingkungan non-sosial  

Faktor-faktor yang termasuk non-sosial adalah gedung sekolah 

dan letaknya, rumah tempat tinggal peserta didik dan letaknya, 

alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan 

peserta didik. 

c) Faktor Pendekatan Belajar. 

Di samping faktor internal dan ekternal peserta didik, faktor 

pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan 

proses pembelajaran peserta didik tersebut. Seorang peserta didik yang 

terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar deep (mendalam) lebih 

berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang bermutu.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah faktor Intern dan Ekstern. Demikian, 

semakin jelas bahwa hasil belajar peserta didik merupakan hasil dari suatu 

proses yang didalamnya terlibat sejumlah faktor yang saling memengaruhinya. 

Tinggi rendah hasil belajar seseorang dipengaruhi faktor-faktor tersebut. 



 
 

 

 

B. Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) 

1. Pengertian Pembelajaran Koopertif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan dari teori belajar 

kontruktivisme yang lahir dari gagasan piaget dan Vigotsky. Berdasarkan 

penilitian piaget yang pertama dikemukakan bahwa pengetahuan itu 

dibangun dalam pikiran anak.
22

  

Dalam model pembelajaraan kooperatif ini, guru lebih berperan 

sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung kearah 

pemahaman yang lebih tinggi. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan 

pada peserta didik, tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam 

pemikiranya. Peserta didik mempunyai kesempatan untuk mendapat 

pengalaman langsung dalam menerapkan ide-ide mereka, ini merupakan 

kesempatan bagi peserta didik untuk menemukan ide-ide mereka sendiri.  

Dari segi bahasa pembelajaraan  Cooperative Learning berasal dari 

kata cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama 

dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok/satu 

                                                             
22

 Rusman, Model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru, (Jakarta: PT 

Grafindo, 2011 ), h. 201. 



 
 

tim.
23

 Menurut Anita Lie yang dikutip dalam bukunya Isjoni menyebut 

“Cooperative Learning dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu 

sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

bekerja sama dengan peserta didik lain”.
24

 Sedangkan Nurulhayati yang 

dikutip dalam bukunya Rusman mengemukakan bahwa pembelajaran 

Koopertif adalah strategi pembelajaran  yang melibatkan partisipasi peserta 

didik dalam satu  kelompok kecil untuk saling berinteraksi.
25

 

 Berdasarkan pengertian di atas pembelajaran Kooperatif pada 

hakekatnya menyentuh hakekat manusia sebgagai makhluk sosial, yang 

selalu saling berinteraksi, kerja sama dan tolong menolong antara peserta 

didik. Kerja sama dan tolong menolong di antara sesama manusia 

merupakan suatu aspek yang harus hadir dalam peradaban manusia. Dalam 

kehidupan masyarakat, sangat dianjurkan untuk peduli dan menolong orang 

lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 71 : 
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Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 

yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, 

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan 

zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan 

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.(QS. At - Taubah: 71).
26

 

 Pembelajaran kooperatif mengandung unsur-unsur dasar 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Roger dan David Johnson ada lima 

unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut : 

a. Saling ketergantungan positif. 

b. Tanggung jawab perseorangan 

c. Interaksi tatap muka 

d. Partisipasi dan komunikasi antar anggota 

e. Evaluasi proses kelompok.
27

  

 

Pembelajaran kooperatif mengandung unsur dasar yang membedakan 

dengan pembelajaran kelompok biasa yaitu terletak pada penstrukturan kerja 

kelompok, seperti dalam metode Think Pair Share.  

2. Pengertian TPS (Think Pair Share) 

Metode Think Pair Share (TPS) atau berfikir berpasangan berbagi 

adalah jenis pembelajaran koopertif yang dirancang untuk memengaruhi 

pola interaksi peserta didik. Metode Think Pair Share berkembang dari 

penelitian belajar Kooperatif dan waktu tunggu.
28

 Think Pair Share (TPS) 

merupakan metode pembelajaran yang pertama kali oleh profesor Frank 
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Lyman  di University of Maryland pada 1891.
29

 Menurut Frank Lyman yang 

dikutip dalam bukunya Trianto, menyatakan bahwa Think-Pair-Share 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membantu variasi suasana pola 

diskusi kelas.
30

 Dalam metode Think Pair Share ini memperkenalkan waktu 

„tunggu atau berfikir‟ dan variasi bentuk diskusi dengan begitu dapat tercipta 

interaksi antara para peserta didik di kelas. 

Pembelajaran Think Pair Share menggunakan diskusi berpasangan 

dilanjutkan dengan diskusi pleno.
31

 Think Pair Share salah satu metode 

pembelajaran secara berpasangan pada dasarnya merupakan pembelajaran 

Kooperatif, namun pada kajian ini dibedakan untuk mempermudah pembaca 

memilah pembelajaran dengan kelompok besar dengan dua anggota saja 

dalam satu kelompok.
32

   

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Think Pair Share yakni diskusi pasangan antara dua peserta didik dan 

dilanjutkan diskusi pleno seluruh peserta didik. Sehingga mempermudah 

guru untuk membentuk kelompok diskusi dalam pembelajaran. 

   Menurut  Robert E.Slavin menjelaskan bahwa pengertian 

Think Pair Share yaitu ketika guru menyampaikan pembelajaran 
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kepada kelas, para peserta didik duduk berpasangan dengan timnya 

masing-masing. Guru memberikan pertanyaaan kepada kelas. Peserta 

didik diminta untuk memikirkan sebuah jawaban dari mereka sendiri, 

lalu berpasangan bersama pasangannya untuk mencapai sebuah 

kesepakatan terhadap jawaban. Akhirnya, guru meminta para peseta 

didik untuk berbagi jawaban yang telah mereka sepakati dengan 

seluruh kelas.
33

 

Pembelajaran metode Think Pair Share menjadi salah satu  alternatif 

dalam meningkatkan respons peserta didik menjawab terhadap pertanyaan. 

Dalam hal ini peserta didik dituntut untuk berfikir memecahkan masalah 

dalam pelajaran. Dengan pembelajaran ini peserta didik dilatih untuk berani 

mengutarakan pendapat dan belajar menghargai pendapat orang lain dalam 

diskusi dengan tetap mengacu pada materi dan tujuan pembelajaran.  

Pengertian Think Pair Share dijelaskan seperti namanya 

“Thinking”, pembelajaran diawali dengan guru mengajukan pertanyaan 

atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. 

Guru memberikan kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya. 

Selanjutnya “Pairing “, pada tahap ini guru meminta peserta didik 

berpasang-pasangan. Beri kesempatan kepada pasangan-pasangan itu 

untuk berdiskusi. Diharapkan  diskusi ini dapat memperdalam makna dari 

jawaban yang telah dipikirkan melalui intersubjektif dengan pasangannya. 

Hasil diskusi intersubjektif ditiap-tiap pasangan hasilnya 

dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. Tahap dikenal dengan 

“Sharing”. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang 

mendorong terjadi pengonstruksian pengetahuan yang dipelajarinya.
34

 

Think Pair Share adalah metode yang efektif digunakan, terutama 

dalam pemanasan sebelum malakukan diskusi kelas. Komponen Think 

(berfikir) mengharuskan peserta didik untuk berhenti dan menata pikiran 
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mereka. Komponen  Pair (pasangan) dan Share (berbagi) mendorong peserta 

didik untuk membandngkan dan membedakan pemahaman mereka dalam 

situasi dengan resiko rendah sebelum mengutarakan kehadapan umusm 

bersama seluruh kelas.
35

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa  metode TPS adalah diawali dengan 

proses Think (berfikir), peserta didik berfikir terlebih dahulu terhadap 

masalah yang disajikan guru, kemudian Pair (berpasangan), peserta didik 

diminta untuk membentuk pasangan dan berdiskusikan apa yang telah 

dipikirkannya secara mandiri dan diakhiri dengan share (berbagi), setelah 

tercapai kesepakatan tentang pikirannya, maka salah satu pasangan 

membagikan kepada seluruh kelas apa yang menjadi  kesepakatan dalam 

pasangannya kemudian dilanjutkan dengan pasangan lain hingga sebagian 

pasangan dapat melaporkan mengenai berbagai pengalaman atau 

pengetahuan yang telah dimilikinya. 

3. Langkah-Langkah Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Pembelajaran koopertif tipe Think Pair Share (TPS) adalah model 

pembelajaran yang sistematis, oleh karena itu dalam menerapkan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) langkah-langkah pembalajaran TPS 

(Think Pair Share) sebagai berikut:  
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a. Guru menyampaikan inti materi dan konsep yang ingin dicapai. 

b. Peserta didik diminta untuk berfikir tentang/permasalahan yang 

disampaikan guru. 

c. Peserta didik diminta berpasangan dengan teman sebelahnya 

(kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing 

masing. 

d. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan 

hasil diskusi. 

e. berawal dari kegiatan tersebut, mengarahkan pembicaraan pada 

pokok permasalahan dan menambahkan materi yang belum 

diungkapkan para Peserta didik 

f. Guru memberi kesimpulan.
36

 

   Menurut Arends menyatakan bahwa langkah langkah dalam penerapan 

TPS yaitu:
37

 

a. Langkah 1: berfikir (Thinking) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan 

dengan pelajaran, dan meminta peseta didik menggunakan waktu 

beberapa menit untuk berfikir sendiri jawaban atau masalah.  

b. Langkah 2: berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya guru meminta peseta didik berpasangan dan 

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu 

yang disediakan dapat menyatukan jawaban terhadap suatu pertanyaan 

yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus 

teridentifikasi. Secara normal guru memberikan  waktu tidak lebih dari 

4 atau 5 menit untuk berpasangan. 

c. Langkah 3 : berbagi (Sharing) 

Guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruh 

kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif sampai sekitar 

sebagaian pasangan mendapatkan kesempatan untuk melaporkan. 

4. Kelebihan dan kekurangan TPS (Think Pair Share) 
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Terdapat kelebihan dan kekurangan pada model TPS dalam proses 

pembelajaran, sebagai berikut: 

a. Kelebihan TPS (Think Pair Share) 

a) Model ini dengan sendirinya memberikan kesempatan yang 

banyak untuk peserta didik berfikir, menjawab, dan saling 

membantu. 

b) Dapat mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab 

dalam komunikasi antara satu dengan yang lain serta bekerja 

sama membantu dalam kelompok kecil. 

c) Dapat meningkatkan partisispasi peserta didik pada proses 

belajar. 

d) Lebih banyak kesempatan untuk kontribisi masing-masing 

anggota kelompok. 

e) Adanya kemudahan interaksi sesama peserta didik. 

f) Lebih mudah dan cepat dalam membentuk kelompok. 

g) Dapat memperbaiki rasa percaya diri dan semua peserta didik 

diberi kesempatan untuk berpartisispasi dalam kelompok kecil. 

h) Peserta didik  

i)  didik mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya
38

. 

b. Kelemahan TPS (Think Pair Share)   

Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

adalah: 

a) Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor 

b) Lebih sedikit ide yang muncul 

c) Jika ada perselisihan tidak ada penengahan. 
39

 

Selain kelebihan TPS di atas ada beberapa alasan perlu penerapan 

Think Pare Share,  menurut Miftahul Huda manfaat Think Pare Share antara 

lain adalah: 
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1. Memungkin peseta didik untuk belajar sendiri dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

2. Mengoptimalkan partisipasi peseta didik 

3. Memeberikan kesempatan sedikitnya delapan kali kepada setiap peseta 

didik  untuk menunjukan partisipasi mereka ke orang lain. 

4. Bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan semua kelas.
40

 

Berdasarkan kelebihan dan manfaat maka pembelajaran Kooperatif 

TPS diharapkan dapat digunakan dalam proses pembelejaran PKn di kelas IV 

untuk mengotimalkan partisipasi peserta didik.  

C.  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganeraaan 

Mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial 

kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945.
41

 Menurut Azyumardi Azra  yang dikutip dalam 

bukunya Ahmad Susanto menyebutkan  pendidikan kewarganegaraan 

adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, 

konstitusi, lembaga-lembaga demokratis, rule of law, HAM, hak dan 
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kewajiban warga negara serta proses demokratis.
42

 Sedangkan menurut 

Zamroni yang dikutip dalam bukunya Moh. Murtadho menyatakan  

pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan 

untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak 

demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi 

baru, tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan 

masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.
43

 

Pembelajaran PKn dijenjang SD/MI dimaksudkan sebagai suatu 

proses belajar mengajar dalam rangka membentuk peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik dan membentuk manusia berkarakter bangsa yang 

diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang 

menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

berlandaskan Pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat yang diselenggarakan selama enam tahun. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan pembelajaran PKn di SD/MI adalah untuk membentuk 

watak atau karakteristik warga negara yang baik. Dikarenakan Pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dasar 

tentang pemerintahan, tatacara demokrasi, tentang kepedulian, sikap, 
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pengetahuan politik yang mampu mengambil keputusan politik secara 

rasional sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang demokratis dan 

partisipasif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada berpikir kritis 

dan bertindak demokratis. 

Menurut Mulyasa yang dikutip dalam bukunya Moh. Murtadho 

menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan adalah untuk menjadikan peserta didik agar: 

a. Mampu berfikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi 

persoalan hidup  maupun isu kewarganegaraan di negaranya. 

b. Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif 

dan bertanggung jawab, sehingga bertindak secara cerdas dalam 

semua kegiatan. 

c. Dapat berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu 

hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan dan mampu 

berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi 

dengan baik.
44

  

 

Sedangkan tujuan akhir dari Pendidikan kewarganegaraan dikelas 

MI adalah kepakaan ketanggapan, kritis dan kreativitas sosial dalam 

konteks kehidupan masyarakat secara tertib, damai dan kreatif.
45

 

Dari uraian diatas dapat peneliti pahami bahwa tujuan PKn di 

sekolah dasar adalah untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu 

warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. 

Dengan demikian harapan kelak dapat menjadi bangsa yang terampil dan 
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cerdas, dan bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi 

modern.  

3. Kompetensi pembelajaran PKn di Kelas IV. 

Adapun kompetensi yang ada dalam pembelajaran PKn kelas IV selama satu 

tahun ajaran adalah sebagai berikut: 

  Kelas IV, Semester 1  

Standar  Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami sistem 

pemerintahan desa 

dan pemerintah 

kecamatan 

 

1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan 

pemerintahan desa dan pemerintah 

kecamatan 

1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan 

pemerintah kecamatan 

  

2. Memahami sistem 

pemerintahan 

kabupaten, kota, 

dan provinsi 

 

2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan 

pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi 

2.2 Menggambarkan struktur organisasi 

kabupaten, kota, dan provinsi 

 Kelas IV, Semester 2  

Standar  Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Mengenal sistem 

pemerintahan 

tingkat pusat 

3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam 

susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti 

MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK 

dll. 

3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan 

tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil 

Presiden dan para Menteri 

4. Menunjukkan sikap 

terhadap globalisasi di 

lingkungannya 

4.1  Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya 

4.2  Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia 

yang pernah ditampilkan dalam misi 



 
 

kebudayaan internasional 

4.3  Menentukan sikap terhadap pengaruh 

globalisasi yang terjadi di lingkungannya 

 

D. Pembelajaran PKn dengan Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) 

Model pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dalam 

pembelajaran PKn diharapkan memberi kesempatan lebih banyak kepada peserta 

didik untuk lebih banyak berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hal ini 

seperti tahap-tahap pembelajaran berikut: 

Tahap 1 (Pendahuluan) : 

1. Guru mengkodisikan kelas pra pembelajaran. 

2. Guru melakukan   apersepsi   dan   menyampaikan   tujuan pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan. 

4. Guru  memotivasi  peserta didik  terlibat  pada  aktivitas  pemecahan 

masalah. 

5. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.  

Tahap 2 (Think) : 

1. Guru menampilkan gambar konsep pembelajaran  dan menjelaskan 

materi sistem pemerintahan. 

2. Peserta didik memperhatikan materi yang ada dalam pembelajaran. 

3. Guru menggali pengetahuan awal peserta didik melalui kegiatan 

demonstrasi. 



 
 

4. Guru memberikan Lembar  Kerja  Siswa (LKS)  kepada seluruh peserta 

didik. 

5. Peserta didik mengerjakan LKS tersebut secara individu.  

Tahap 3 (Pair) : 

1. Peserta didik dikelompokkan dengan teman sebangkunya  

2. Peserta didik berdiskusi dengan  pasangannya  mengenai  jawaban tugas 

yang sudah dikerjakan. 

Tahap 4 (Share) : 

Guru meminta pasangan-pasangan dipanggil secara acak untuk berbagi  

pendapat kepada seluruh peserta didik di kelas dengan dipandu oleh guru. 

 

Tahap 5 (kegiatan akhir) : 

 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

  Berdasarkan dalam model Think Pair Share ini memungkinkan 

terciptanya kondisi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi peserta 

didik. Hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik 

yang lebih baik. 

E. Penelitian Yang Relevan 

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang  telah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dijadiakan tititk tolak dalam melakukan 



 
 

penelitian. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap  penelitian terdahulu sangat penting 

untuk mengetahui relevansi, diantaranya : 

1. Penelitan yang dilakukan oleh Unuy Nurhasanah yang berjudul 

“Implementasi model pembelajaran Think pair share (TPS) untuk 

Meningkatan proses pembelajaran dan  hasil belajar peserta didik Kelas IV 

SD Negeri Kualu Kecamatan tambang Kabupaten Kampar”. Menyimpulkan 

bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Think pair share (TPS) 

dapat meningkatkan proses pemebalaran dan hasil belajar peserta didik 

ditunjukan adanya peningkatan aktivitas  belajar dan nilai rata-rata peserta 

didik dalam tiap siklus. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Romli Munawar yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Ilmu Pengetahuan Alam pada Kelas IV Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Mubarokah Kecamatan Cileungsi Kabupaten 

Bogor.” Menyimpulkan bahwa penerapan metode ini dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Selain itu, penerapan model pembelajaran ini 

dapat meningkatkan partisipasi dan aktivitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novidha Ratna Lestary yang berjudul 

“Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share Dalam Peningkatan 

Pembelajaran IPS Pada Peserta Didik Kelas V SDN 1 Purwogondo Tahun 



 
 

Ajaran 2013/ 2014.”  Menyimpulkan bahwa penerapan model Kooperatif 

Tipe Think Pair Share dapat menigkatkan hasil belajar  peserta  didik dalam 

setiap siklus serta peserta didik aktif berpartisipasi dalam belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa  ditentukan oleh siswa dan 

juga metode dan strategi yang digunakan. Untuk itu guru harus selalu 

memperhatikan strategi yang cocok untuk digunakan. Dengan menggunakan 

strategi yang tepat siswa diharapkan senang terhadap proses pembelajaran. 

F. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

dihadapi sebagai alternatif tindakan yang dipandang paling tepat untuk 

memecahkan masalah yang telah dipilih untuk diteliti melalui PTK.
46

 

Berdasarkan kajian teori di atas adapun  hipotesis tindakan pada penelitian 

tindakan kelas ini adalah: “Penerapan pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think-

Pair-Share) dapat meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik kelas IV di MI 

Al-Khairiyah  Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.”  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yaitu cara atau 

jalan.
47

 Menurut Kerlinger yang dikutip dalam bukunya Sukardi menyebutkan 

Penelitian ialah proses penemuan yang mempunyai katakteristik sistematis, 

terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hepotesis atau jawaban 

sementara.
48

 Metode penelitian merupakan cara atau jalan yang ditempuh  

sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah 

yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara 

kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang 

bersangkutan.
49

   

Berdasarkan pendapat diatas bahwa yang dimaksud dengan metode 

penelitian adalah cara-cara penyelidikan dalam usaha untuk menemukan, 

mengembangkandan menguji kebenaran suatu penelitian. Maka  metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.  

B. Jenis  Penelitian dan Desain penelitian 

Penelitian ini  menggunakan Penelitian Tindakan Kelas  (PTK). Penelitian 

tindakan kelas adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan 
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tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan 

memecahkan masalah.
50

   

Menurut Ebbutt yang dikutip dalam bukunya Ekawarna, menyatakan  

penelitian tindakan kelas adalah kajiaan sistematik dari upaya perbaikan 

pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan 

tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai 

hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Sedangkan menurut Kunandar yang dikutip 

dalam bukunya Ekawarna menyatakan penelitian tindakan kelas adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama dengan orang lain 

(berkolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu 

proses pembelajaran di kelasnya.
51

 

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa penelitian tindakan merupakan salah satu pemecahan masalah kegiatan 

belajar berupa tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki iklim pembelajaran 

pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas terdiri dari empat komponen 

pokok yang juga menjadi menunjuknan  langkah, yaitu: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan tindakan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi  
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 Untuk lebih mudah memahami konsep penelitian tindakan kelas dapat 

dilihat dalam pada fase langkah PTK  yang dikemukakan  sebagai berikut: 

Gambar I 

Prosedur Penelitian Tindaka Kelas (PTK) 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Bagan Penelitian Tindakan Kelas Modifikasi Model Kemmis dan Taggart
 52
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C. Setting Penelitian dan Subyek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV MI Al-Khairiyah 

Kaliawi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 18 Oktober sampai 18 november pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam empat kali pertemuan, dengan rincian dua siklus dalam 

penelitian. 

3. Subjek Penelitian  

Peserta didik kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 20 orang, 12 laki-laki dan 8 

perempuan.  

D. Rencana Tindakan 

PTK adalah proses berpikir yang sistematik. Dengan demikian 

pelaksanaannya harus di rancang sedemikian rupa agar hasilnya bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pada bagian ini dibahas dua topic 

yakni merancang dan melaksanakan PTK.
53

 Penelitian tindakan kelas ini 

direncanakan dalam pra siklus dan  2 siklus penelitian yang man pad setiap siklus 

2 kali pertemuan. Rencana tindakan siklus penelitian diuraikan sebagai berikut: 
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Siklus  I 

1. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat berdasarkan 

kurikulum yang digunakan oleh sekolah yaitu kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP). RPP ini dibuat oleh guru/peneliti agar sesuai 

dengan materi yang diajarkan. 

2) Mempersiapkan bahan dalam mendemonstrasikan materi pembelajaran 

PKn. Peneliti mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan pada saat 

menjelaskan materi dengan demonstrasi. 

3) Membuat lembar observasi aktivitas belajar peserta didik dan aktivitas 

guru dalam mengajar. 

4) Menyiapkan perangkat tes. Tes yang dibuat disesuaikan dengan materi 

yang diajarkan. 

5) Menyiapkan media gambar bagan sistem pemerintahan kabupaten atau 

kota dan provinsi. 

 

 



 
 

2. Pelaksanaan tindakan 

Pada tahap ini melaksanakan pembelajaran PKn sesuai dengan 

menggunakan Cooperatif Learning tipe Think Pair Share (TPS) sesuai 

dengan rencana yang dibuat dalam RPP. Untuk memudahkan peneliti 

dalam melakukan pengamatan peneliti membuat simbol atau tanda pada 

peserta didik berupa pin bintang dengan warna berbeda. Dengan adanya 

simbol tersebut mempermudah untuk mengamati aktivitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran.  

3. Pengamatan 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan atau observasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan yang dilakukan dengan menggunakan lembar 

obsevasi yang telah disiapkan. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka 

pengamatan difokuskan pada : 

a. Aktivitas peserta didik 

b. Performansi guru dalam pembelajaran 

c. Hasil Belajar peserta didik 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan 

yang dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus I, 

kemudian peneliti dan guru kelas merefleksikan hasil analisis tersebut 



 
 

untuk merencanakan tindakan selanjutnya pada siklus II. Berdasarkan hasil 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, selanjutnya peneliti merencanakan 

tindakan pembelajaran pada siklus II. 

Siklus II 

Berdasarkan hasil temuan kesulitan dan kelemahan yang terjadi pada 

proses pembelajaran  siklus I, maka dilakukan perbaikan dan pengembangan  

tindakan pada siklus II ini, yaitu dengan dimulai kembali  tahap perencanaan, 

pelaksanaan  observasi dan refleksi. Untuk membuktikan adanya perubahan  

pada siklus II dan peningkatan aktifitas  serta hasil belajar  siswa setelah  

mendapat tindakan dalam siklus II, maka dilaksanakan kegiatan evaluasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah pengumpulan cara-cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk mengambil data diantaranya berupa observasi, tes dan 

dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Metode Observasi  

Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam 

penelitian di mana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. 
54

 

Adapun hal yang akan di observasi adalah proses belajar mengajar. 
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Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa dan 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan observasi ini 

dilakukan sesuai dengan lembar pengamatan yang telah dibuat. 

2. Metode Tes 

Tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan 

dasar  bagi penetapan skor angka.
55

 Tes adalah sejumlah pertanyaan yang 

disampaikan pada seseorang atau sejumlah untuk mengungkapkan keadaan 

atau tingkat perekembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis 

didalam dirinya.
56

 

Adapun tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis.  

Di mana dalam pembuatan tes ini, peneliti membuat soal pilihan ganda 

dengan pilihan A, B, C, dan D dan juga soal isian singkat. Tes dipergunakan 

untuk mendapatkan data tentang hasil belajar peserta didik. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan 
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dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan 

khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.
57

 

  Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode dokumentasi  adalah 

suatu cara di dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dokumen yang 

bersangkutan dengan sekolah. Adapun dokumentasi yang digunakan untuk 

memperoleh data berupa Catatan rekapitualisi hasil belajar PKn peserta didik 

kelas IV, Profil sekolah, dan Foto pelaksanaan kegiatan  penelitian. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua 

siklus, tetapi jika ternyata belum memperoleh hasil yang diinginkan akan 

dilanjutkan ke siklus berikutnya. Ciri-ciri keberhasilan tersebut ditandai dengan 

adanya peningkatan yang terjadi setiap siklusnya yakni ≥85%  peserta didik 

memperoleh nilai tes formatif berdasarkan KKM yang ditentukan yaitu 65. 

Adapun indikator keberhasilan yang peneliti tentukan yaitu peningkatan prestasi 

hasil belajar peserta didik menjadi  85%. 

G. Analisis Data   

Dikatakan bahwa Pengumpulan data merupakan jantungnya PTK, maka 

analisa data merupakan jiwa PTK. Langkah yang harus di tempuh setelah 

pengumpulan data yaitu analisia data.  Data yang berupa kata-kata atau kalimat 

dari catatan lapangan diolah menjadi kalimat-kalimat yang bermakna dan 
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dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif penelitian ini menggunakan 

metode analisis deskriptif. Adapun bentuk deskriptifnya berupa hasil observasi, 

penugasan dan pencatatan hasil di lapangan. Adapun langkah-langkah dalam 

tehnik analisis data yaitu:
58

 

a. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti 

mengumpulkan data selanjutnya. Proses ini merupakan upaya penemuan 

tema dan pembentukan konsep. Reduksi data merupakan proses berfikir 

sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman 

wawasan yang tinggi. 

b. Data Display ( Penyajian Data ) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles dan Hubberman megatakan bahwa yang paling sering digunakan 

dalam penyajia data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks yang 

bersifat naratif.  
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c. Verification( Menarik Kesimpulan ) 

Verifikasi  menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan dapat besifat semntara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

saat tahap pengumpulan data berikutnya begitu juga sebaliknya. Dengan 

demikian tahap ini merupakan proses penarikan kesimpulan yang dapat 

menjawab terhadap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 

Kesimpulan ini nantinya diharapakan dapat menjadi sebuah temuan baru 

yang belum pernah ada pada saat sebelumnya.  

Setelah penulis melakukan analisis data maka penulis mengambil 

kesimpulan. Untuk menghitung presentasi  hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran diolah dengan menggunakan rumus :    

x 100% 

Keterangan : 

P : Angka Presentase 

F : Nilai hasil Ujian   

N : Jumlah Individu.
59
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Kriteria  keberhasilan penelitian adalah 85% peserta didik mencapai KKM 

sebagai berikut: 

- 80% -100%  = sangat baik 

- 60 % -79%  =  baik  

- 40% -59%   =  cukup 

- 0% -39%   =  Kurang  

 

  



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Gambaran umum yang dinilai sebagai data pelengkap adalah merupakan 

data yang bersifat subyektif, yaitu data tentang kondisi sekolah, meliputi (1) 

sejarah singkat berdirinya sekolah; (2) Letak geografis sekolah; (3) Visi dan misi 

sekolah; (4) Keadaan sekolah; (5) Keadaan Guru dan Karyawan MI Al Khairiyah 

Kaliawi Bandar Lampung; (6)Keadaan Peserta Didik MI Al Khairiyah Kaliawi 

Bandar Lampung (7) Prestasi sekolah. 

1. Sejarah berdirinya MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Tempat Madrasah Ibhtidaiyah tadinya tempat sebuah pondok, dan 

sekarang dijadikan sebuah yayasan yang terdiri dari Madrasah Ibhtidaiyah dan 

Madrasah Tsanawiyah AL-Khairiyah Kaliawi. Madrasah swasta ini berdiri 

pada tahun1974, untuk menyediakan lembaga pendidikan Islam Formal bagi 

masyarakat di lingkungan, dengan tokoh-tokoh para pendirinya sebagai 

berikut: 

1) Bapak Ust Nawawi 

2) Bapak Hi. Mukmin 

3) Bapak Hi. Khustami 

Madrasah ini didirikan atas tanah waqaf Bapak Ust Nawawi, dengan 

luas tanah seluruhnya 987m
2
. Tanai ini diwaqafkan dengan tujuan agar adanya 



 
 

pendidikan formal tingkat dasar dilingkungan Kaliawi. Adapun saat ini luas 

tanah yang ada bangunannya dan dipakai untuk bangunan sekolah dan lain-

lain yang dapat menunjang pendidikan adala 815m
2
. 

Sejak berdirinya hingga sekarang madrasah ini mengalami pergantian 

Kepala Madrasah periode demi periode. Dan sekarang yang menjabat di 

Madrasah Ibhtidaiyah Al-Khairiyah Kaliawi yaitu Ibu Asnah, S. Pd. I. 

Dibawah pimpinan Ibu Asnah, tersebut sedang diupayakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran serta berupaya untuk menarik 

minat masyarakat supaya ada kesan positif serta nilai lebh dalam melam 

menempuh pendidikan pada Madrasah Ibhtidaiyah Al-Khairiyah Kaliawi. 

2. Letak Geografis 

MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung berlokasi di Jl. H. Agus 

Salim Gg. Bengkel No. 03 Tanjung Karang Bandar Lampung. 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadikan Madrasah Ibhtidaiyah yang islami, taqwa, dan Inovatif 

b. Misi  

1) Meningkatkan mutu pendidikan 

2) Menciptakan proses belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

3) Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan etika 

4) Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan dan masyarakat. 

4. Keadaan Sekolah 

a.  Sarana dan Prasarana 



 
 

Tabel 2 

        Sarana dan Prasaran di MI Al Khairiyah 

Air Bersih          Ada 

Listrik          Ada 

MCK          Ada 

Perumahan Penjaga        Tidak Ada 

Kepala Madrasah          PNS 

Pengurus Komite          Ada 

Meja kursi TU, Guru          Ada 

Meja Kursi Murid       160 Stel 

Jumlah Lemari        5 Buah 

Jumlah papan tulis        7 buah 

Jumlah papan statisyik        6 buah 

Jumlah guru       14 orang 

TU        1 Orang 

 

5. Keadaan guru MI Al-Khairiyah 

Keadaan guru MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung pada tahun 

2016/2017 sudah berjumlah 15 orang, dimana setiap guru sudah mempunyai 

tugasnya masing-masing dengan bidang studi yang diajarkan. Guru dalam 

dunia pendidikan adalah orang yang sangat berperan disamping orang tua, 

karena guru bertugas memberikan bimbingan kepada muridnya agar 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi diri sendiri dan masyarakat 

dan bias mengamalkannya. Tanpa adanya guru dalam dunia pendidikan tidak 

akan berjalan dengan lancar, karena guru adalah seseorang yang patut digugu 

dan ditiru. Oleh karena itu penulis akan kemukakan tentang dewan guru yang 

bertugas dan mengajar di MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

 



 
 

Tabel 3 

Keadaan dewan guru dan karyawan MI Al Khairiyah Kaliawi 

 

NO                  Nama Pendidikan     Jabatan 

1. Asnah S.Pd.I S1 Kepala Sekolah 

2. Lidya Maisari S.Pd.I S1 Wali kelas 

3. Eva Angkasawati S.Pd.I S1 Wali Kelas 

4. Marlin Oktavia S.Pd.I S1 Wali Kelas 

5. Marliana Ar S.Pd.I D2 Wali Kelas 

6. Sumiyati SMU Wali Kelas 

7. Triyuli Erowati  S1 Wali Kelas 

8. Linda Sari S.Pd S1 Guru b.Studi 

9. Ahmad Fauzi S.Pd.I S1 Guru b Studi 

10. Ahmad Muto‟i S.Pd.I S1 Guru b.Studi 

11. Hanah  SMU Guru b. Studi 

12. Tri widi Astuti    SMA TU 

13. Lisda Yusniarti S.Pd.I S1 Wali Kelas  

14. Alitta Cahyani S.Pd S1 Guru b.Studi 

15. Masrifah Isfaizah S.Pd.I S1 Guru b.Studi 

Sumber: Dokumentasi MI Al Khairiyah Kaliawi 

6. Keadaan Peserta Didik MI Al Khairiyah Kaliawi 

Berdasarkan data dari sekolah jumlah peserta didik MI Al Khairiyah 

Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 yaitu sebanyak 133, 

yang terdiri dari 75 siswa laki-laki dan 58 siswi perempuan. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

Tabel 4 

Keadaan Peserta didik MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung  

tahun Pelajaran 2016/2017 

 

NO Kelas Jumlah 

Rombel 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 I 1 9 11 20 

2 II 1 7 10 17 

3 III 1 15 12 27 

4 IV 1 12 8 20 

5 V 1 12 6 18 

6 VI 2 20 11 31 

Jumlah Total 133 

Sumber: Dokumentasi MI Al Khairiyah Kaliawi 

B. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian hasil belajar Pkn, dilaksanakan berdasarkan presedur 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pembelajaran Kooperatif tipe 

TPS (Think-Pair-Share) dapat meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik 

kelas IV di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung, dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

 Sebelum dilakukan tindakan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe tipe TPS (Think-Pair-Share)  pembelajaran Pkn 

lebih banyak dilakukan dengan metode ceramah dan penugasan merangkum. 

sehingga peserta didik kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Hal 

ini juga yang mengakibatkan nilai  PKn peserta didik  rendah, dengan jumlah 

siswa 20 orang yang tuntas 8 orang (40%) dan yang belum tuntas 12 orang 

(60%). Setelah guru menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-



 
 

Share) nilai hasil belajar tipe TPS (Think-Pair-Share) mengalami peningkatan 

hal ini dapat dilihat dari pelaksanakan setiap siklus yang terdiri dari perencanaa, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi sebagai berikut:  

1. Siklus 1 

Siklus I pertemuan pertama 

a. Tahap Perencanaan  

Pada tahap perencanan ini guru membuat: 

1) Menetapkan pokok bahasan tentang “Sistem Pemerintahan Kabupaten 

atau Kota” 

2) Membuat RPP sesuai pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

3) Mempersiapkan lembar observasi  yang telah dibuat 

4) Mempersiapkan alat mengajar yaitu spidol, buku, media gambar  

bagan struktur pemerintahan kabupaten atau kota 

5) Mempersiapkan LKS 

b. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan pada hari jum‟at tanggal 21 Oktober 2016 pukul 13.00-

14.20 WIB. Pada pertemuan pertama siklus ini peneliti membuka 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta salah satupeserta 

didik memimpin doa lalu peneliti berkenalan juga menanyakan kabar dan 

mengabsensi ada 20 peserta didik yang hadir. Selanjutnya kegiatan persepsi, 

guru menanyakan kepada peserta didik sebelumnya dan dikaitkan  tentang  

sistem pemerintahan kabupaten atau kota yang mereka ketahui hanya ada 10 



 
 

peserta didik yang  menjawab,  ada juga yang hanya diam dan tampak ragu-

ragu untuk menjawab. 

 Kegiatan inti, guru menjelaskan materi pelajaran dengan 

menggunakakan media gambar. Saat proses belajar diketahui sebanyak 9 

peserta didik yang memperhatikan penjelasan materi pelajaran dikarenakan 

suara guru kurang lantang hingga ke belakang. Kemudian guru menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dan 

mebentuk anggota pasangan. Terlihat ada 12 peserta didik yang semangat 

dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu guru mengetengahkan masalah 

yang ada dalam lembar kerja siswa (LKS). 

 Saat tahapan Thinking  peserta didik memikirkan permasalahan yang 

terdapat dalam (LKS) secara individu, dalam proses ini diketahui peserta 

didik yang memikirkan soal dengan cara membaca buku yang ada kaitannya 

dengan materi sebanyak 8 peserta didik dan selebihnya ada yang melihat 

pekerjaan temannya, mengobrol, bermain dan hanya diam dikarenakan tidak 

mengerti maksud dari LKS.  

Selanjutnya tahapan Pairing guru meminta peserta didik untuk 

bergabung dengan pasangan yang telah ditentukan untuk menyatukan 

pendapatnya akan tetapi masih banyak peserta didik belum bergegas malah 

rampak gaduh sehingga  guru masih membimbing peserta didik untuk 

kegiatan Pair. Diketahui yang berdiskusi dengan pasangannya ada 4 pasangan 

dan yang. Dalam kegiatan ini tampak adanya keributan di kelas  disebabkan  



 
 

peserta didik belum terbiasa dengan metode yang digunakan sehingga guru 

belum efisien menggunakan waktu mengajar.  

Tahapan terakhir Share, Guru meminta pasangan membagikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Namun peserta didik belum berani maju ke depan 

sendiri sehingga guru terpaksa menujuk pasangan untuk membagikan hasil 

diskusi meraka di depan kelas.  Sehingga pada pertemuan ini  hanya ada 3 

pasangan yang dapat melaporkan dan selama proses membagikan hasil 

diskusi di depan kelas diberikan waktu 5 sampai 7 menit untuk setiap 

pasangan, tiga pasangan yang membagikan hasil diskusinya di depan kelas 

adalah pasangan 1, 3, dan 7. Dalam kegiatan  ini diketahui sebanyak 8 peserta 

didik menyimak persertasi hasil diskusi dan selebihnya peserta didik 

mengobrol, bermain, dan  izin ke belakang. Pada akhir pembelajaran peserta 

didik bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi dan guru memberikan 

rencana pembelajran kedepannya 

c. Tahap Observasi ( pengamatan )  

Berdasarkan pengamatan  dalam catatan lapangan dapat dilihat peserta 

didik masih banyak yang asyik sendiri bermain sendiri bahkan mengobrol 

dengan teman sebelahnya ketika pembelajaran berlangsung. Saat guru 

menyampaikan materi pelajaran hanya ada beberapa peserta didik yang 

memperhatikan karena suara guru kurang lantang. Terlihat bahwa peserta 

didik belum terbiasa bahkan bisa disebut pertama kali mendapatkan tipe 

pembelajaran kooperatif seperti ini. Hal ini merupakan tuntutan guru untuk 



 
 

lebih bisa menguasai kelas secara keseluruhan. Hasil pengamatan pada siklus 

I pertemuan pertama, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan pada pertemuan selanjutnya. 

d. Refleksi   Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan Pertama)    

Berdasarkan refleksi siklus I pertemuan pertama, direkomendasikan 

perbaikan  untuk pertemuan ke dua sebagai berikut: 

a) Suara peneliti harus lebih lantang saat menjelaskan pembelajran . 

b) Guru harus menjelaskan maksud dari LKS karena hanya 8 peserta didik 

yang mengerjakan dan masih banyak yang bingung dalam 

mengerjakannya.    

c) Peneliti memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada peserta didik 

sebelum pembagian kelompok agar tidak terjadi ke gaduhan atau 

kericuhan. 

d) Peneliti harus membimbing jalannya diskusi dari 10 pasangan. 

e) Peneliti harus menyampaikan batasan waktu  saat dalam setiap kegiatan. 

f) Peneliti memotivasi dengan memberi reward/hadiah untuk pertemuan 

berikutnya agar peserta didik berani untuk membagikan hasil diskusinya. 

g) Peneliti lebih meningkatkan pengelolaan kelas. 

Siklus I pertemuan kedua 

a. Tahap Perencanaan  

Pada tahap perencanan ini guru membuat: 



 
 

1) Menetapkan pokok bahasan tentang “Sistem Pemerintahan 

Kabupaten atau Kota” 

2) Membuat RPP sesui pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. 

3) Berlatih mengajar terlebih dahulu di rumah 

4) Mempersiapkan lembar observasi  

5) Mempersiapkan alat mengajar yaitu spidol, buku, media gambar  

bagan struktur pemerintahan kabupaten atau kota 

6) Mempersiapkan LKS dan soal evaluasi. 

7) Guru mempersiapkan hadiah atau reward. 

b. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan pada hari Jum‟at tanggal 28 Oktober 2016 pukul 13.00-

14.20 WIB. Pada pertemuan kedua siklus ini peneliti membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan salam dan meminta ketua kelas memimpin doa. 

Kemudian peneliti mengabsensi peserta didik dan  menanyakan kabar. Semua 

peserta didik hadir hari ini. 

 Kegiatan persepsi, menanyakan kepada peserta didik tentang  

sebelumnya,  hanya ada 12 peserta didik yang  menjawab benar dan salah,  

ada yang hanya diam dan tampak ragu-ragu untuk menjawab.  

Masuk  kegiatan inti, saat proses belajar diketahui sebanyak 13 peserta 

didik yang memperhatikan guru ketika menjelaskan materi pelajaran 

selebihnya peserta didik  mengobrol, dan bermain karena media gambar yang 

digunakn kurang terlihat jelas hingga ke belakang.  



 
 

Kemudian guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share dan sekaligus menginformasikan anggota tiap-tiap 

pasangan. Terlihat ada 17 peserta didik yang semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Setelah itu guru menjelaskan  masalah di lembar kerja siswa 

(LKS) dan memberi peserta didik waktu 7 menit menyelesaikanya. Serta  

menyampaikan kepada peserta didik bahwa ada hadiah bagi mengerjakan dan 

aktif dalam pembelajaran dan yang tidak hanya mendapatkan hadiah pin 

bintang.  

Saat tahapan Thinking  peserta didik memikirkan permasalahan yang 

terdapat dalam (LKS) secara individu, dalam proses ini diketahui peserta 

didik yang memikirkan soal dengan cara membaca buku yang ada kaitannya 

dengan materi sebanyak 10 peserta didik dan selebihnya` ada yang melihat 

pekerjaan temannya dan mengobrol.  

Ketika  tahapan Pairing guru meminta peserta didik untuk bergabung 

dengan pasangan-pasangan yang telah ditentukan diatas untuk menyatukan 

pendapatnya. Dalam proses ini masih ada beberapa peserta didik yang belum 

bergegas untuk bergabung dengan pasangannya. diketahui peserta didik yang 

berdiskusi dengan pasangannya diketahui 5 pasangan saling berdiskusi. 

Pasangan yang lainnya terlihat ada yang mengerjakan individu, mengobrol 

dan bermain.  

Tahapan terakhir Share, Guru meminta pasangan membagikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Di pertemuan ini peserta didik sudah berani maju 



 
 

ke depan sendiri untuk membagikan hasil diskusi meraka di depan kelas.  

Sehingga pada pertemuan ini  hanya ada 4 pasangan yang dapat melaporkan. 

Selama proses membagikan hasil diskusi di depan kelas diberikan waktu 5 

sampai 7 menit untuk setiap pasangan,  4 pasangan yang membagikan hasil 

diskusinya di depan kelas adalah pasangan 1, 2, 3 dan 6. Dalam proses ini 

ketika pasangan membagikan hasil diskusinya di depan kelas diketahui 

sebanyak 11 peserta didik menyimak persertasi hasil diskusi dan selebihnya  

peserta didik mengobrol, dan bermain.  

Selanjutnya guru memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi peserta 

didik  dan menjelaskan kembali tentang materi ajar yang belum dipahami. 

Kemudian membagikan reward kepada peserta didik. Saat akhir pembelajaran 

guru menyimpulkan materi dan memberikan soal evaluasi materi sistem 

pemerintahan kabupaten atau kota.  

c. Tahap Observasi ( pengamatan )  

Berdasarkan pengamatan  catatan lapangan dapat dilihat peserta didik 

masih ada beberapa yang asyik bermain sendiri bahkan mengobrol dengan 

teman sebelahnya ketika pembelajaran. Pada saat guru menyampaikan materi 

ada beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan karena media 

pembelajaran tidak terlihat sampai kebelakang. Terlihat bahwa peserta didik 

mulai dapat mengikuti proses pembelajaran menggunakan pembelajaran 

kooperatif metode Think Pair Share ini.  



 
 

Pada siklus ini peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan soal 

evaluasi kepada peserta didik yang berkaitan dengan memahami benda-benda 

bersejarah. Adapun Hasil tes siklus I  pertemuan kedua adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 

Nilai Hasil Belajar Siklus I Peserta Didik  Kelas IV Mata Pelajaran PKn 

MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Nama KKM Data Awal Siklus I Keterangan 

1 Asiah Harani 65 70 75 Tuntas  

2 Aulia Safira 65 80 80 Tuntas  

3 Deka Sanjaya 65 60 60 Tidak Tuntas 

4 Fajri Muharom 65 65 70 Tuntas 

5 Farel Setia Budi 65 58 65 Tuntas  

6 Gusti Prasetio 65 60 60 Tidak tuntas  

7 M. Anwar Saputra 65 60 70 Tuntas  

8 M. Fathu Ar-Rizqi 65 80 75 Tuntas 

9 M. Galah Al-farido 65 60 60 Tidak Tuntas  

10 Nadia Agustina 65 70 70 Tuntas  

11 Nasrullah 65 55 55 Tidak Tuntas  

12 Noval Juliansyah 65 70 75 Tuntas  

13 Nurhasanah 65 60 65 Tuntas  

14 Rayvan Sigly 65 80 85 Tuntas 

15 Rido Maulana Yusuf 65 60 65 Tuntas 

16 Salsabila 65 60 65 Tuntas  

17 Sevila Aulia Cahaya 65 58 60 Tidak Tuntas 

18 Solehah 65 75 70 Tuntas 

19 Sopian 65 60 60 Tidak tuntas 

20 Vera Feliska 65 58 60 Tidak tuntas 

Jumlah Nilai 1299 1345 

 

Nilai Rata- Rata 64,95 67,25 

Nilai Tertinggi 80 85 

Nilai Terendah 55 55 

Jumlah Peserta Didik  Yang 

Tuntas 
8 13 

Jumlah Peserta Didik  Yang 

Tidak Tuntas 
12 7 

Persentase ketuntasan 40 % 65% 

 



 
 

Berdasarkan data di atas dapat terlihat jelas peningkatan hasil belajar 

peserta didik melalui diagram berikut: 

 Diagram 1 

Data Hasil Belajar Peserta Didik PKn Dari Data Awal – Siklus I Kelas MI Al 

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017  

 

 

  Berdasarkan  data di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar peserta didik 

PKn pada siklus I yang diperoleh hasil rata-rata prasurvey 65,95 dengan nilai 

terendah 55 dan nilai tertinggi 80. Sedang hasil tes di peroleh rata-rata 67,25 

dengan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 85. Hal ini dapat dikatakan terjadi 

peningkatan hasil belajar peserta didik terlihat bahwa dari data awal dengan 

jumlah peserta didik 20 orang yang tuntas 8 orang (40%), sedangkan yang belum 

tuntas 12 orang (60%). Setelah diterapkan pembelajaran Kooperatif tipe TPS 

(Think Pair Share) pada siklus pertama mengalami peningkatan yakni dengan 

jumlah peserta didik 20 orang yang tuntas 13 orang  (65%),  sedangkan yang 

belum tuntas 7 orang (35%). Namun pada siklus I setelah mengikuti  
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pembelajaran Think Pair Share masih ada peserta didik yang hasil belajarnya 

belum mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan pihak sekolah yaitu 65 ini 

berati masih ada beberapa peserta didik yang belum menguasai materi melalui 

penerapan pembelajaran Think Pair Share. 

d. Tahap Refleksi  

1) Berdasarkan analisis dari hasil pembelajaran siklus I diketahui 

kekurangan peneliti dalam menerapakan pembelajaran Kooperatif tipe 

TPS (Think-Pair-Share) yaitu: 

a) Pada tahap perencanaan guru dalam mengajar tidak sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan salah satunya yaitu guru tidak 

menggunakan waktu dengan baik. 

b) Pada tahap pelaksanaan, dalam menyampaikan materi media yang 

digunakan kurang jelas hingga ke belakang.  

c) Guru kurang dalam mengoordinasikan kelas, sehingga beberapa 

peserta didik cenderung ribut dan mengobrol, guru kurang 

memberikan pemahaman tentang pentingnya bekerjasama dalam 

kelompok sehingga ada yang mengandalkan teman  berprestasi.  

d) Dalam teknis pelaksanaan presentasi terlihat beberapa peserta didik 

masih enggan mengutarakan jawaban dan pendapatnya. 

e) Pada tahap observasi, obsevernya tidak serius dalam kegiatan 

proses belajar mengajar berlangsung bahkan pembelajaran belum 

selesai observer meninggalkan saat pembelajaran. 



 
 

2) Berdasarkan refleksi pada siklus I, hal-hal yang diperlukan untuk 

memperbaiki kinerja pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a) Guru perlu menggunakan media pembelajaran dengan lebih jelas 

hingga ke belakang kelas yakni power point pada pembelajaran. 

b)  Guru harus dapat mengelola waktu pembelajaran dengan efisien. 

c) Memudahkan Observer melakukan pengamatan aktivitas peserta 

didik peneliti membuat simbol atau tanda berupa pin bintang 

dengan warna berbeda untuk peserta didik yang tuntas dan belum.  

d) Memberikan pemahaman kepada peserta didik  tentang pentingnya 

bekerjasama dalam kelompok dan jangan mengandalakan peserta 

didik  yang berprestasi tinggi saja.  

e) Memberikan motivasi kepada peserta didik dengan memberi 

reward untuk peserta didik dapat nilai evaluasi yangg tinggi serta 

memberitahukan  mereka untuklebih aktif dalam pembelajaran. 

f) Guru harus berperan sebagai fasilitator dan mengawasi jalannya 

diskusi di dalam kelas jangan terlalu mendominasi. 

g) Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengutarakan 

jawaban dan pendapatnya masing-masing.  

3) Keputusan  

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I hanya 13 orang yang 

mendapat nilai 65 sesuai dengan KKM. Oleh karena itu perlu ada 

perbaikan dalam pembelajaran siklus I ke pembelajaran siklus II.  



 
 

2. Siklus II 

Siklus II pertemuan pertama 

a. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan pada siklus II ini merupakan perbaikan dari tindakan 

pembelajaran siklus I. Tetapi tahap perencanaanya tidak jauh beda seperti 

siklus I, yaitu guru terlebih dahulu membuat: 

1) Menetapkan pokok bahasan tentang “Sistem Pemerintahan Provinsi” 

2) Membuat RPP sesuai pembelajaran  Kooperatif Think Pair Share 

3) Mempersiapkan lembar observasi  yang telah dibuat 

4) Membuat power point. 

5) Mempersiapkan alat mengajar yaitu buku, spidol, laptop dan 

proyektor 

6) Mempersiapkan LKS 

b. Tahap Pelaksanaan   

      Pelaksanaan pada hari jum‟at tanggal 04 november 2016 pukul 

13.00-14.20 WIB. Pada pertemuan petama siklus ini peneliti membuka 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta ketua kelas 

memimpin doa.dilanjutka mengabsensi peserta didik  sambil menanyakan 

kabar. Hari ini yang hadir yakni sebanyak 19  peserta didik dan 1 peserta 

didik sakit.  

     Kegiatan persepsi, guru menanyakan kepada peserta didik tentang  

materi sebelumnya  dan mengaitkan dengan materi Sistem Pemerintahan 



 
 

Provinsi hanya ada 13 peserta didik yang  menjawab benar dan salah,  ada 

yang  tampak ragu-ragu untuk menjawab.  

    Kegiatan inti, saat proses belajar diketahui sebanyak 15 peserta 

didik yang memperhatikan guru ketika menjelaskan materi pelajaran 

menggunakan power point dan selebihnya beberapa peserta didik  

mengobrol dan mainan dan guru menegur dengan memberi petanyaan soal 

materi yang dijelaskan. Kemudian guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dan sekaligus 

menginformasikan anggota tiap-tiap pasangan. Terlihat ada 17 peserta 

didik yang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu guru 

menjelaskan  masalah di lembar kerja siswa (LKS) dan memberi peserta 

didik waktu 7 menit menyelesaikanya. 

    Tahapan Thinking  peserta didik memikirkan permasalahan yang 

terdapat dalam (LKS) secara individu, dalam proses ini diketahui peserta 

didik yang memikirkan soal dengan cara membaca buku yang ada 

kaitannya dengan materi sebanyak 13 peserta didik dan selebihnya ada 

yang melihat pekerjaan temannya, mengobrol dan bermain.     

    Tahapan Pairing guru meminta peserta didik untuk bergabung 

dengan pasangan yang telah ditentukan untuk menyatukan pendapatnya. 

Tampak peserta didik sudah bergegas untuk bergabung dengan 

pasangannya. Peserta didik yang berdiskusi dengan pasangannya diketahui 

6 pasangan saling berdiskusi. Pasangan yang lainnya terlihat ada yang 



 
 

mengerjakan individu dan  mengobrol. Guru membimbing dan mengawasi 

jalannya diskusi .  

    Tahapan  terakhir Share, Guru meminta pasangan membagikan 

hasil diskusinya di depan kelas. Di pertemuan ini peserta didik sudah 

berani maju ke depan sendiri untuk membagikan hasil diskusi meraka di 

depan kelas. Pertemuan ini ada 5 pasangan berbeda dari minggu lalu untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas adalah pasangan 1, 4, 5, 7 

dan 8. Selama proses membagikan hasil diskusi di depan kelas diberikan 

waktu 5 sampai 7 menit untuk setiap pasangan. Ketika proses pasangan 

membagikan hasil diskusinya di depan kelas diketahui sebanyak 13 

peserta didik menyimak persertasi hasil diskusi dan selebihnya  peserta 

didik mengobrol dan bermain.   

     Setelah kegiatan share guru memberikan tanggapan terhadap hasil 

diskusi dan memberikan reward atas hasil tes yang lalu. Pada akhir 

pembelajaran guru menyimpulkan materi dan menyampaikan materi akan 

datang juga tes evaluasi. 

c. Tahap Observasi (Pengamatan) 

    Dalam proses pembelajaran siklus II pertemuan pertama ini, peserta 

didik terlihat menyukainya, pada pertemuan ini, peserta didik tidak 

banyak yang mengeluh dan antusias untuk mengikuti pelajaran. Guru 

mengkondisikan peserta didik  untuk menyimak penjelasan materi dan 

terlihat peserta didik lebih aktif antusias untuk bertanya ketika ada materi 



 
 

yang belum paham dan ada pula yang mencacat tentang materi tersebut, 

sehingga proses pembelajaran secara tertib dan mulai terkondisikan.  

Pada pertemuan pertama siklus II semua peserta didik sudah siap 

ketika guru masuk ke dalam kelas dan guru tidak repot untuk mengatur 

peserta didik. Dalam menyelesaikan tugasnya juga semua kelompok 

sudah terlihat kerjasama yang bagus. Hasil pengamatan pada siklus II 

pertemuan pertama, masih ada hal yang perlu diperbaiki dan di 

tingkatkan. Ada sedikit hambatan sehingga pada pertemuan pertama 

Refleksi   Tindakan Kelas Siklus II (Pertemuan Pertama)    

Berdasarkan refleksi siklus I pertemuan pertama, direkomendasikan 

perbaikan  untuk pertemuan ke dua sebagai berikut: 

a) Memperhatikan kinerja yang sudah baik pada proses pembelajaran untuk 

tetap dilakukan dan lebih ditingatkan pada pertemuan selanjutnya. 

b) Peneliti harus lebih membimbing dalam pembelajaran diskusi kelompok 

dapat berjalan dengan baik dan agar tidak terjadi kericuhan atau pun 

keributan yang di dapat pada pertemuan kedua nanti. 

c) Peneliti harus lebih meningkatkan motivasi peserta didik dalam 

mengelola kelas 

Siklus II pertemuan kedua 

a. Tahap Perencanaan  



 
 

Tahap perencanaan pada siklus II ini merupakan perbaikan dari tindakan 

pembelajaran siklus I. Tetapi tahap perencanaanya tidak jauh beda seperti 

siklus I, yaitu guru terlebih dahulu membuat: 

1) Menetapkan pokok bahasan tentang “DPRD” 

2) Membuat RPP sesuai pembelajaran  Kooperatif Think Pair Share 

3) Mempersiapkan lembar observasi  yang telah dibuat 

4) Membuat power point 

5) Mempersiapkan alat mengajar yaitu buku, spidol, laptop dan 

proyektor 

6) Mempersiapkan LKS dan alat tes hasil evaluasi “ tes tertulis berupa 

10 soal pilihan ganda dan 10 isian singkat”. 

b. Tahap Pelaksanaan   

         Pelaksanaan pada hari jum‟at tanggal 10 november 2016 pukul 

13.00-14.20 WIB. Pada pertemuan kedua siklus ini peneliti membuka 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta 

didik memimpin doa lalu peneliti berkenalan terlebih dahulu dengan 

peserta didik  dan kemudian peneliti mengabsensi peserta didik  sambil 

menanyakan kabar. Peserta didik hadir yakni sebanyak 20  peserta didik.  

     Selanjutnya peneliti memasuki kegiatan persepsi, menanyakan 

kepada peserta didik tentang  sistem pemerintahan kabupaten atau kota 

yang mereka ketahui hanya ada 15 peserta didik yang  menjawab benar 

dan salah,  ada yang hanya diam dan tampak ragu-ragu untuk menjawab. 



 
 

Masuk ke dalam  kegiatan inti, saat proses belajar diketahui sebanyak 17 

peserta didik yang memperhatikan guru ketika menjelaskan materi 

pelajaran dan selebihnya peserta didik  mengobrol, mainan dan hanya 

diam melamun. Kemudian guru menjelaskan bahwa pembelajaran 

menggunakan metode Think Pair Share. Terlihat ada 18 peserta didik 

yang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu guru 

menjelaskan  masalah di lembar kerja siswa (LKS) dan memberi siswa 

waktu 7 menit menyelesaikannya. 

       Tahapan  Thinking  peserta didik memikirkan permasalahan yang 

terdapat dalam (LKS) secara individu, dalam proses ini diketahui peserta 

didik yang memikirkan soal sebanyak 16 peserta didik dan selebihnya ada 

yang melihat pekerjaan temannya dan  mengobrol.  

Tahapan Pairing guru meminta peserta didik untuk  berpasangan 

untuk menyatukan pendapatnya. Peserta didik bergegas untuk bergabung 

dengan pasangannya. Dalam  proses ini peserta didik yang berdiskusi 

dengan pasangannya diketahui 7 pasangan saling berdiskusi. Pasangan 

yang lainnya terlihat ada yang mengerjakan individu mengobrol dan 

bermain.  

    Tahapan terakhir Share, Guru meminta pasangan membagikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Di pertemuan ini peserta didik sudah berani 

maju ke depan sendiri untuk membagikan hasil diskusi meraka di depan 

kelas. Pertemuan ini ada 5 pasangan yang dapat membagikan hasil 



 
 

diskusinya di depan kelas adalah pasangan 4, 6, 8, 9 dan 10. Selama 

proses membagikan hasil diskusi di depan kelas diberikan waktu 5 sampai 

7 menit untuk setiap pasangan. Ketika pasangan membagikan hasil 

diskusinya di depan kelas diketahui sebanyak 16 peserta didik menyimak 

persertasi hasil diskusi diantaranya ada 1 pasangan yang menanggapi 

selebihnya  peserta didik mengobrol, dan bermain.  

Di akhir guru memberikan tanggapan hasil diskusi  dan menjelaskan 

kembali tentang materi ajar yang belum dipahami. Pada akhir 

pembelajaran dengan guru menyimpulkan materi dan memberikan tes 

evaluasi pembelajaran materi sistem pemerintahan provinsi. 

c. Tahap Observasi (Pengamatan) 

Dalam proses pembelajaran siklus II pertemuan kedua ini, peserta didik 

terlihat menyukainya, pada pertemuan kedua ini, peserta didik  antusias 

serta untuk mengikuti pelajaran. Guru mengkondisikan peserta didik  

untuk menyimak penjelasan materi dan terlihat peserta didik lebih aktif 

antusias untuk bertanya ketika ada materi yang belum paham dan ada 

pula yang mencacat tentang materi tersebut, sehingga proses 

pembelajaran secara tertib dan mulai terkondisikan.  

Pada pertemuan kedua siklus II semua peserta didik sudah siap ketika 

guru masuk kedalam kelas dan guru sudah tidak repot untuk mengatur 

peserta didik. Dalam menyelesaikan tugasnya juga semua kelompok 

sudah terlihat kerjasama yang bagus. 



 
 

Pada siklus ini peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan soal 

yang dikerjakan secara individu kepada peserta didik yang berkaitan dengan 

memahami benda-benda bersejarah. Adapun Hasil tes siklus II  pertemuan 

kedua adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 

Nilai Hasil Belajar Siklus II Peserta Didik Kelas IV Mata Pelajaran PKn 

MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Nama KKM 
Data 

Awal 

Siklus 

I 

Siklus 

II 
Keterangan 

1 Asiah Harani 65 70 75 80 Tuntas  

2 Aulia Safira 65 80 80 85 Tuntas  

3 Deka Sanjaya 65 60 60 65 Tuntas  

4 Fajri Muharom 65 65 70 70 Tuntas 

5 Farel Setia Budi 65 58 65 70 Tuntas  

6 Gusti Prasetio 65 60 60 65 Tuntas  

7 M. Anwar Saputra 65 60 70 75 Tuntas 

8 M. Fathu Ar-Rizqi 65 80 75 85 Tuntas 

9 M. Galah Al-farido 65 60 60 65  Tuntas 

10 Nadia Agustina 65 70 70 80 Tuntas  

11 Nasrullah 65 55 55 60 Tidak Tuntas  

12 Noval Juliansyah 65 70 75 80 Tuntas  

13 Nurhasanah 65 60 65 70 Tuntas  

14 Rayvan Sigly 65 80 85 90 Tuntas 

15 Rido Maulana Yusuf 65 60 65 70 Tuntas 

16 Salsabila 65 60 65 65 Tuntas  

17 Sevila Aulia Cahaya 65 58 60 60  Tidak Tuntas 

18 Solehah 65 75 70 75 Tuntas 

19 Sopian 65 60 60 65 Tuntas  

20 Vera Feliska 65 58 60 65 Tuntas  

Jumlah Nilai 1299 1345 1440 

 

Nilai Rata- Rata 64,95 67,25 72 

Nilai Tertinggi 80 85 90 

Nilai Terendah 55 55 60 

Jumlah Peserta Didik Yang Tuntas 8 13 18 

Jumlah Peserta Didik Yang Tidak 

Tuntas 
12 7 2 

Persentase ketuntasan 40% 65% 90% 



 
 

        Berdasarkan data hasil belajar PKn peserta didik dari pra survey- siklus II  

terlihat jelas peningkatan hasil belajar peserta didik dalam diagram berikut: 

Diagaram 2 

Data Hasil Belajar Peserta Didik PKn Dari Data Awal – Siklus II Kelas MI Al 

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017  

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai hasil belajar peserta 

didik PKn  pada siklus II,  yang diperoleh hasil rata-rata siklus I 67,25 

dengan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 85. Sedangkan hasil tes di 

peroleh dari siklus II rata-rata 72 dengan nilai terendah 60 dan nilai 

tertinggi 90. Dari data dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar peserta didik dari nilai rata-rata Siklus I dan tes. Berdasarkan tabel 

dapat dilihat dari hasil tes siklus II peserta didik yang mendapat  ≥ 65 

mencapai 90% atau sebanyak 18 peserta didik. Berdasarkan hasil diatas 

kegiatan siklus II ini, hasil yang dicapai sudah baik yang ditandai dengan 

adanya nilai pada nilai tes yang melebihi KKM, yang sudah ditetapkan 
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oleh sekolah yaitu 65 dengan ketuntatsan 85%. oleh karena itu, peneliti 

cukup sampai siklus II. 

d. Tahap Refleksi 

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh pada siklus II terjadi peningkatan 

hasil belajar yang baik dibandingkan dengan hasil belajar pada siklus I. 

Pada siklus II ini, secara umum proses pembelajaran sudah baik. Terjadi 

peningkatan hasil belajar yang signifikan walau masih terdapat 2 orang 

peserta didik yang belum tuntas, tetapi secara keseluruhan nilai peserta 

didik meningkat. Hal ini membuktikan bahwa tipe TPS (Think Pair Share) 

dapat meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik kelas IV MI Al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

C. Pembahasan   

Model pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share)  adalah 

model pembelajaran yang paling sederhana. Gagasan utama dari pembelajaran 

Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share)  adalah untuk memotivasi peserta didik 

agar saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai 

kemampuan yang diajarkan oleh guru. Jika peserta didik ingin agar kelompoknya 

mendapatkan penghargaan, maka mereka harus membantu teman satu 

kelompoknya untuk dapat melakukan yang terbaik. Para Peserta  didik  

berkerjasama setelah guru menyampaikan materi pelajaran. Mereka dibolehkan 

untuk berdiskusi, saling membantu satu sama lain jika ada yang belum 

memahami maka salah satu dari kelompok untuk menjelaskan. Meskipun para  



 
 

Peserta didik belajar bersama, mereka tidak boleh saling bantu dalam 

mengerjakan tes. 

Dalam pembelajaran TPS (Think Pair Share) diskusi kelompok 

berpasangan merupakan komponen kegiatan yang paling penting. Hal ini karena 

TPS (Think Pair Share) sangat berperan dalam kelompok untuk mencapai hasil 

yang terbaik, dan dalam bimbingan antar kelompok sehingga seluruh anggota 

kelompok sebagai kesatuan dapat mencapai yang terbaik, anggotanya yang 

kurang mampu tidak boleh ditinggalkan tetapi merupakan tanggung jawab 

anggotanya yang lain untuk membinanya. 

Dari data yang diperoleh dari penelitian penerapan model pembelajaran 

Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share)   terhadap hasil belajar peserta didik  

pembahasan Sistem Pemerintahan Kabupaten atau kota pada Peserta didik kelas 

IV MI Al-Khairiyah Kaliawi ini didapatkan adanya peningkatan hasil belajar. 

Sebelum dilakukan tindakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pembelajaran PKn lebih banyak 

dilakukan dengan metode ceramah dan tugas merangkum sehingga Peserta  didik 

kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini juga yang 

mengakibatkan nilai PKn  Peserta  didik  rendah. 

      Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe 

tipe TPS (Think Pair Share), hasil belajar PKn peserta didik mengalami 

peningkatan. Peserta  didik yang belum mencapai KKM ini disebabkan belum 



 
 

memahami konsep yang diajarkan. Kegiatan diskusi belum berjalan optimal 

masih ada kelompok yang masih ngobrol, sehingga tidak fokus pada saat belajar 

kelompok, tidak menyelesaikan tugasnya, selain itu ada diantara peserta didik 

masih malu untuk meminta penjelasan teman kelompoknya sendiri.  

 Terlihat juga ada peserta didik yang pintar, enggan mengajari anggota 

kelompoknya yang belum mengerti. Sehingga diskusi tidak berjalan dengan baik. 

Namun, ada kelompok yang terlihat bekerja sama dalam mengerjakan tugasnya, 

mereka saling memotivasi dan mencocokan ketidaksesuaian dalam 

menyelesaikan tugas. Peserta  didik yang pintar membantu angota kelompok 

yang belum memahai materi. 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dari aspek kognitif pada 

siklus I dilakukan tes hasil belajar berupa tes tertulis yang terdapat 10 soal 

pilihan ganda dan 10 soal isian singkat. Adapun tes hasil belajar peserta didik 

adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 7 

Rekapitulasi Hasil Belajar PKn Siklus I 

 

No Nilai  KKM Jumlah Peserta Didik Persentase 

1 Tuntas  ≥ 65 13 orang  65 % 

2 Belum Tuntas     < 65 7 orang 35 % 

Jumlah  20 Orang 100 % 

 

 

Adapun tes hasil belajar peserta didik Pada siklus I tentang  sistem 

pemerintahan kabupaten atau kota yang mendapatkan nilai ≥ 65 sebanyak 13 

peserta didik  atau sebesar 65% sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai 



 
 

< 65 sebanyak 7 peserta didik atau sebesar 35%. Ini menunjukan bahwa nilai 

hasil belajar pada siklus I belum mencapai 85%. 

 Setelah dilanjutkan dengan tindakan perbaikan yang dilaksanakan pada siklus 

II ternyata hasil belajar meningkat. Pada siklus II ini secara umum proses 

pembelajaran sudah baik walupun masih terdapat 2 orang peserta didik yang 

belum tuntas. Hal ini terlihat dari hasil belajar PKn sudah mencapai indikator 

keberhasil 85% yaitu sebesar 90% oleh karena itu dapat diambil keputusan 

bahwa siklus dapat dihentikan (tidak lanjut ke siklus berikutnya) karena hasil 

belajar siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan hasil belajar peserta didik 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dari aspek kognitif pada 

siklus II dilakukan tes hasil belajar berupa tes tertulis yang terdapat 10 soal 

pilihan ganda dan 10 saol isiian singkat. Adapun tes hasil belajar peserta didik 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 8 

Rekapitulasi Hasil Belajar PKn Siklus II 

 

No Nilai  Perolehan Nilai Jumlah siswa  Persentase 

1 Tuntas          ≥ 65 18 orang  90% 

2 Belum tuntas  < 65 2 orang 10% 

 Jumlah 20 Orang 100 % 

 

Pada siklus II tentang Sistem Pemerintahan Provinsi peserta didik  yang 

mendapatkan nilai ≥ 65sebanyak 18 peserta didik  atau sebesar 90% sedangkan 

peserta didik yang mendapatkan nilai < 65 sebanyak 2 peserta didik  atau sebesar 



 
 

10%. Ini menunjukan bahwa nilai hasil belajar pada siklus II sudah mencapai 

90% peserta didik  yang mendapat nilai KKM 65. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari prasurvey-siklus II maka 

ketentasan hasil belajar peserta didik  dapat disajikan dalam tabel dan grafik di 

bawah ini: 

Tabel 9 

Data Hasil Belajar Peserta Didik Dari Data Awal – Siklus II Kelas MI Al 

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Siklus 

Jumlah Siswa Presentase  

Tuntas   Tidak Tuntas  Tuntas 
Tidak 

Tuntas  

1 Data Awal  8 orang 12 orang  40% 60% 

2 Siklus I 13 orang  7 orang  65% 35% 

3 Siklus II 18 orang  2 orang  90% 10% 

 

 

Grafik 1 

Data Hasil Belajar Peserta Didik PKn Dari Data Awal – Siklus II Kelas MI Al 

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017  
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Berdasarkan grafik diatas, terbukti adanya peningkatan hasil belajar PKn 

peserta didik kelas IV MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016/2017 yang telah mencapai KKM, sebelum diterapkan 

pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) hasil belajar PKn peserta 

didik kelas IV masih rendah hal ini diperoleh dari data awal dengan jumlah 

peserta didik 20 orang yang tuntas 8 orang (40%), sedangkan yang belum tuntas 

12 orang (60%).  

Setelah diterapkan pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) 

pada siklus pertama mengalami peningkatan yakni dengan jumlah peserta didik 

20 orang yang tuntas 13 orang  (65%),  sedangkan yang belum tuntas 7 orang 

(35%). Selanjutnya pada siklus ke-dua dengan peserta didik 20 orang yang tuntas 

18 orang (90%) sedangkan yang belum tuntas 2 orang (10%).  

Dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran Kooperatif tipe 

TPS (Think Pair Share) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV 

MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yakni dari 

yang tuntas 8 orang (40%) – 18 orang (90%)  hal ini berarti terjadi peningkatan 

yang sangat signifikan.   

 

 

 

  



 
 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik di kelas IV MI Al-Khairiyah 

Kaliawi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017. 

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar peserta didik pada data 

awal dengan jumlah peserta didik 20 orang siswa yang tuntas sebanyak 8 orang 

(40%) dan yang belum tuntas sebanyak 12 orang (60%) dan setelah di lakukan 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think 

Pair Share)  pada mata pelajaran PKn, mengalami peningkatan disetiap siklus 

pada siklus I peserta didik yang tuntas sebanyak 13 orang (65%) dan yang tidak 

tuntas 7 orang (35%) kemudian pada siklus II nilai meningkat secara signifikan, 

peserta didik yang tuntas sebanyak 18 orang (90%) dan yang tidak tuntas 

sebanyak 2 orang (10%). 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

 

 



 
 

1. Bagi guru 

a. Metode pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) ini dapat 

digunakan sebagai alternative pembelajaran PKn bagi peserta didik 

sekolah dasar/madrasah ibtida‟iyah, karena lebih lebih banyak 

mengaktifkan siswa proses belajar, meningkatkan kerjasama dan 

interaksi sosial. 

b. Penelitian mengenai metode kooperatif tipe TPS (Think Pair Share)  ini 

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru maupun 

pengembang pendidikan lainnya, sehingga metode Kooperatif tipe TPS 

(Think Pair Share)  menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin 

efektif dan efisien. 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Peserta didik lebih berani dan percaya diri dalam mengajukan pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran guna 

mencapai peningkatan hasil belajar yang maksimal. 

b. Kerjasama dan menghargai pendapat peserta didik  lain dalam diskusi 

kelompok berpasangan perlu dikembangkan dalam pembelajaran supaya 

mendapat hasil yang baik. 

c. Untuk memecahkan suatu masalah dalam materi pembelajaran, akan lebih 

mudah jika dikerjakan secara bersama-sama atau kelompok, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.  

 



 
 

3. Bagi sekolah  

 Agar proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dapat memberikan 

hasil yang maksimal, hendaknya kepala sekolah: 

a. Selain memberi kebebasan pada pendidik untuk menentukan metode, 

atau model pembelajaran yang tepat, maka pihak sekolah harus dapat 

memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk dapat melaksanakan metode 

pembelajaran tersebut. Seperti terpenuhinya kebutuhan sarana dan 

prasarana pembelajaran. 

b. Pihak sekolah diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pengarahan 

kepada pendidik betapa pentingnya suatu model pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

 

C. Penutup  

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan dan rahmat 

dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, 

walaupun sedikit tersendat dalam waktu, fikiran dan materi. Namun akhirnya 

skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi 

ini, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan yang akan 

datang dari pembaca.  
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Lampiran 1 

 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas IV Semester Ganjil Madrasah Ibtidaiyah     

Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Asiah Harani Perempuan  

2 Aulia Safira Perempuan  

3 Deka Sanjaya 

 

Laki-laki 

4 Fajri Muharom Laki-laki 

5 Farel Setia Budi Laki-laki 

6 Gusti Prasetio Laki-laki 

7 M. Anwar Saputra Laki-laki 

8 M. Fathu Ar-Rizqi Laki-laki 

9 M. Galah Al-farido Laki-laki 

10 Nadia Agustina Perempuan  

11 Nasrullah Laki-laki 

12 Noval Juliansyah Laki-laki 

13 Nurhasanah Perempuan  

14 Rayvan Sigly Laki-laki 

15 Rido Maulana Yusuf Laki-laki 

16 Salsabila Perempuan  

17 Sevila Aulia Cahaya Perempuan  

18 Solehah Perempuan  

19 Sopian Laki-laki 

20 Vera Feliska Perempuan  
 

  



 
 

 

Lampiran 2 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) 

Kelas :  IV 

Semester :  1 

STANDAR KOMPETENSI :  2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. 

 

Kompetensi Dasar 

Pokok 

Pembe-

lajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausah-

aan/  

Ekonomi 

Kreatif  

Gagasan Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2.1 Mengenal 

lembaga-

lembaga dalam 
susunan 

pemerintahan 

kabupaten, kota, 

dan provinsi. 

 

Pemerinta

h 

kabupaten

/kota. 

Pemerinta

h provinsi 

di 

Indonesia. 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat 

Daerah. 

 Cinta Damai  

 Senang 

membaca 

 Percaya diri  

 Berorientasi 

tugas dan 
hasil  

 Kepemimpi

nan 

 Menyebutkan 

kepala daerah 

kabupaten/kota. 

 Mengenal perangkat 

daerah 

kabupaten/kota 

(sekretariat daerah, 
dinas daerah, 

lembaga teknis 

daerah, kecamatan, 

dan kelurahan). 

 Menjelaskan cara 

pemilihan kepala 

daerah 

kabupaten/kota dan 
pertanggungjawaba

nnya. 

 Menyimak 
pemahaman tentang 

kewenangan 

pemerintah daerah 

kabupaten/kota. 

 Menyebutkan 

 Menjelaskan 

pemerintahan 

kabupaten/kota. 

 Menyebutkan 

kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota. 

 Menjelaskan 
pemerintahan provinsi. 

 Menyebutkan 

kewenangan pemerintah 

provinsi. 

 Memahami tugas, 

wewenang, hak, dan 

kewajiban DPRD. 

Tugas 

individu 

 Penilaian 

lisan 

 Penilaian 
unjuk 

kerja 

(keberania

n untuk 
menyampa

ikan 

pendapat) 

 Penilaian 
lisan 

 Penilaia 

unjuk 

kerja 
(keberani-

an untuk 

menyam-
paikan 

pendapat) 

 Apa yang 
dimaksud 
dengan 
otonomi 
daerah? 

 Mengapa 
gubernur 
wajib 
memegang 
teguh dan 
mengamalka
n Pancasila 
dan UUD 
1945? 

2 x 35 

menit 

 Buku paket 

(Buku 

Pendidikan 
Kewarganeg

araan untuk 

Sekolah 

Dasar Kelas 
IV, terbitan 

Regina, 

karangan 

Fajjin Amik, 
dkk.. 

 Orang tua. 

 Teman. 

 Lingkungan 
rumah 

(keluarga, 

sekolah, 
dst.). 



 
 

 

Kompetensi Dasar 

Pokok 

Pembe-

lajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausah-

aan/  

Ekonomi 

Kreatif  

Gagasan Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

kewajiban daerah 
dalam 

penyelenggaraan 

otonomi daerah. 

 Mengenal 
pemerintahan 

provinsi (gubernur 

dan DPRD) serta 

pertanggung 
jawabannya. 

 Menyimak 

pemahaman tentang 

kewenangan daerah 
provinsi. 

 Menyebutkan tugas 

dan wewenang 

pemerintah daerah 
serta kewajiban 

kepala daerah. 

 Memahami 

pengertian DPRD. 

 Mengetahui 

keanggotaan DPRD 

 Menyebutkan tugas, 

wewenang, hak, dan 
kewajiban DPRD. 

 

  



 
 

 

Lampiran 3 

Siklus I Pertemuan pertama  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Satuan Pendidikan  : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/Semester  : IV (Empat) / I 

Alokasi  Waktu  : 2 x 40 Menit ( 1 x Pertemuan ) 

 

A. Standar Kompetensi  

 Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.  

B. Kompetensi Dasar  

Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan 

provinsi.  

C. Indikator Pencapaian 

1. Menjelaskan wilayah pemerintahan kabupaten dan kota 

2. Mengidentifikasi lembaga pemerintah kabupaten atau kota  

3. Menyebutkan lembaga pemerintah kabupaten atau kota  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang wilayah pemerintahan kabupaten 

dan kota 

2. Peserta didik dapat membedakan wilayah pemerintahan kabupaten dan kota 

3. Peserta didik dapat mengetahui lembaga pemerintah kabupaten atau kota 



 
 

 

4. Peserta didik dapat menyebutkan lembaga pemerintah kabupaten atau kota 

E. Materi Pokok 

 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia 

SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA 

Kabupaten merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Wilayah 

kabupaten lebih luas  daripada  wilayah kecamatan. Kota juga terdiri atas 

beberapa kecamatan.  

 Jika  dibandingkan  dengan  kabupaten,  pemerintah  kota cenderung lebih  

sempit  dilihat dari sisi  geografis. Perbedaan lain  yang mencolok adalah 

tersedianya fasilitas-fasilitas hidup yang lebih lengkap dan modern di kota-

kota. Jika pemerintah kabupaten belum bisa merata dalam penyediaan  

fasilitas-fasilitas  hidup,  di  kota  fasilitas-fasilitasnya  hampir merata.  

Bupati atau Wali kota 

Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten. Wali kota adalah 

kepala pemerintahan kota. Keduanya bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten  atau kota.  

Tugas dan Wewenang Bupati/Walikota 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten/kota. 

b. Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda). 

c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada 

DPRD. 

 



 
 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

 Model   : Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pare Share 

 Motode :  

a. Ceramah 

b. Diskusi berpasangan 

c. Tanya jawab 

d. Penugasan   

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

1. Kegiatan Pedahuluan  

 Guru mengkondisikan kelas. 

 Berdoa. 

 Absensi. 

 Apersepsi :  

a. Guru mengajak peserta didik bertanya jawab tentang kegiatan apa  

saja yang dilakukan pada pagi hari sejak bangun tidur sampai anak 

berangkat ke sekolah.  

b. Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang di lingkungan  

mana peserta didik hidup (kabupaten dan kota).  

c. Mengajak peserta didik untuk menyebutkan lingkungan  

pemerintahan  kabupaten dan kota yang dibimbing oleh guru.  

d. Bertanya jawab dengan peserta didik tentang pemerintahan 

(kabupaten dan kota) serta perangkatnya.  

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai. 

2. Kegiatan inti  

 Eksplorasi  

1. Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap 

kegiatan.  

2. Guru memotivasi peserta didik terlibat pada aktivitas 



 
 

 

pemecahan masalah.  

3. Guru menggali pengetahuan awal peserta didik melalui kegiatan 

tanya jawab.  

4. Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan lingkungan 

pemerintahan kabupaten dan kota di lampung 

 Elaborasi 

Think  

5. Guru menampilkan gambar struktur sistem pemerintahan 

kabupaten/kota di papan tulis 

6. Guru meminta peserta didik untuk menyimak pembelajaran 

yang dijelaskankan di depan kelas. 

7. Peserta didik memperhatikan gambar dan penjelasan materi dari 

guru 

8. Guru membagikan Lembar Kerja yang memuat permasalahan 

dalam materi ajar yang harus dipecahkan.  

9. Guru memberikan waktu peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan/pertanyaan tersebut secara individu.   

10. Peserta didik menuliskan hasil pemikirannya masing-masing. 

Pair  

11. Guru membentuk kelompok peserta didik secara berpasangan.  

12. Guru meminta peserta didik untuk saling bertukar jawaban 

dengan dari permasalahan yang telah diberikan dengan  

pasangan (teman sebangku).  

13. Guru memberikan batasan waktu kepada peserta didik untuk 

kegiatan bertukar jawaban tersebut.  

14.  Peserta didik mendiskusikan lembar kerja yang dibagikan  

secara berkelompok berpasangan dalam waktu yang ditentukan 

oleh guru.  



 
 

 

15. Guru berkeliling mengamati, memotivasi, dan menjadi  

fasilitator yang mengarahkan peserta didik dan kelompok  

dalam menyelesaikan tugas 

Share 

16. Salah satu pasang peserta didik dipanggil secara  acak  untuk  

berbagi pendapat kepada seluruh peserta didik yang ada di 

dalam kelas dengan dipandu oleh guru.  

 Konfirmasi  

17. Guru memberikan penegasan dan penguatan dengan jawaban  

yang benar dari permasalahan terhadap jawaban peserta didik. 

18. Guru menyimpulkan pembelajaran 

19. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya jika ada kesulitan pemahaman materi  

3.Kegiatan Penutup  

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama peserta didik 

dan salam. 

 

I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

Sumber belajar      : Buku Paket PKn untuk SD/MI kelas IV, karya: Sri Sardiman 

dan Mahfud, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional, 2009. 

Media pembelajaran :  gambar bagan struktur pemerintahan kabupaten/kota 

J. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

 Tes : tes tertulis 

 Non tes : pengamatan  



 
 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

 Lembar Kerja kelompok berpasangan! 

1. Apa yang di maksud dengan kabupaten/kota? 

2. Tempat tinggal kalian termasuk kabupaten/ kota? 

3. Jadi kepala dearahnya bupati/walikota? 

4. Siapa Nama bupati/walikota tempat kalian tinggal? 

5. Siapa Nama wakil bupati/walikota tempat kalian tinggal? 

6. Berapa lama bupati/walikota memimpin? 

 Lembar Observasi (terlampir) 

Bandar Lampung, 21 Oktober 2016 

Guru Kelas       Peneliti 

 

 

Tri Yuli Erowati, S. Pd. I     Fitriyani 

NUPTK. 5041743648300003    NPM.1211100143 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Asnah, S.Pd.I 

NUPTK. 6137.7476.4920.0023 

 

  



 
 

 

Lampiran 4 

Siklus I Pertemuanke-dua 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

SatuanPendidikan  :MI Al-KhairiyahKaliawi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : PendidikanKewarganegaraan (PKn) 

Kelas/Semester  : IV (Empat) / I 

Alokasi  Waktu  : 2 x 40Menit ( 1 x Pertemuan ) 

 

A. StandarKompetensi 

 Memahamisistempemerintahankabupaten, kota, danprovinsi.  

B. KompetensiDasar 

Mengenallembaga-lembagadalamsusunanpemerintahankabupaten, kota, 

danprovinsi.  

C. IndikatorPencapaian 

4. Menjelaskanwilayahpemerintahankabupatendankota 

5. Mengidentifikasilembagapemerintahkabupatenataukota 

6. Menyebutkanlembagapemerintahkabupatenataukota 

D. TujuanPembelajaran 

5. Pesertadidikdapatmenjelaskantentangwilayahpemerintahankabupatendankota 

6. Pesertadidikdapatmembedakanwilayahpemerintahankabupatendankota 

7. Pesertadidikdapatmengetahuilembagapemerintahkabupatenataukota 

8. Pesertadidikdapatmenyebutkanlembagapemerintahkabupatenataukota 



 
 

 

E. MateriPokok 

 PemerintahanKabupatendan Kota di Indonesia 

SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA 

Wakil Bupati/walikota 

Bupati/walikotadibantuoleh wakil bupati/walikota yang memilikitugas: 

a. Membantubupati/walikotadalammenjalajankanpemerintahahndaerah 

b. Membantumengoordinasikankegiatandearah 

c. Memantaupenyelenggaraanpemerintahan di wilayahkecamatan, 

kelurahandandesa 

d. Memberi saran danpertimbangankepadabupati/walikota 

e. Melaksanakantugasdankewajibanpemerintahan yang 

diberikanoelhbupati/walikota 

SEKETARIAT DEARAH 

Sekretarisdaerah (sekda) 

mempunyaitugasdankewajibanmembantubupati/walikotadalammenyusunkewajib

andanmengoordinasidinasdearahdanlembagateknisi. 

Sekdabertanggungjawablangsungkepadabupati/walikota.Sekretarisdaerahdibantu

olehAsistendaerahsesuaibidangnya 

Bupati/walikotadalammembinawilayahdibantuolehMUSPIDA(musyawarahpi

mpinandaerah), yang terdiridariKomandankodim  (komandodistrikmiliter), 

Kapolres (kepala kepolisian resort), Kepalakejaksaannegeri, 

danKepalapengadilannegeri 



 
 

 

G. ModeldanMetodePembelajaran 

 Model   : PembelajaranKooperatiftipeThink Pare Share 

 Motode :  

e. Ceramah 

f. Diskusiberpasangan 

g. Tanya jawab 

h. Penugasan 



 
 

 

H. Langkah-LangkahKegiatanPembelajaran 

1.KegiatanPedahuluan 

 Guru mengkondisikankelas. 

 Berdoa. 

 Absensi. 

 Apersepsi :  

g. Guru mengajakpesertadidikbertanyajawabtentangkegiatanapa 

saja yang 

dilakukanpadapagiharisejakbanguntidursampaianakberangkatkese

kolah.  

h. Dilanjutkandenganbertanyajawabtentang di lingkungan 

mana pesertadidikhidup (kabupatendankota).  

i. Mengajakpesertadidikuntukmenyebutkanlingkunganpemerintah

ankabupatendankota yang dibimbingolehguru.  

j. Bertanyajawabdenganpesertadidiktentangpemerintahan(kabupa

tendankota) sertaperangkatnya.  

k. Guru menyampaikantujuanpembelajaran. 

l. Guru menjelaskankompetensi yang harusdicapai. 

2. Kegiatan inti  

 Eksplorasi 

20. Guru menjelaskanaturan main 

danbatasanwaktuuntuktiapkegiatan.  

21. Guru 

memotivasipesertadidikterlibatpadaaktivitaspemecahanmasalah

.  

22. Guru 

menggalipengetahuanawalpesertadidikmelaluikegiatantanyajawa

b.  



 
 

 

23. Guru 

memintapesertadidikuntukmenyebutkanlingkunganpemerinta

hankabupatendankota di lampung 

 Elaborasi 

Think  

24. Guru 

menampilkangambarstruktursistempemerintahankabupaten/kot

a di papantulis 

25. Guru memintapesertadidikuntukmenyimakpembelajaran yang 

dijelaskankan di depankelas. 

26. Pesertadidikmemperhatikangambardanpenjelasanmateridari 

guru 

27. Guru membagikanLembarKerja yang 

memuatpermasalahandalammateri ajar yang harusdipecahkan. 

28. Guru 

memberikanwaktupesertadidikuntukmenyelesaikanpermasala

han/pertanyaantersebutsecaraindividu.  

29. Pesertadidikmenuliskanhasilpemikirannyamasing-masing. 

Pair  

30. Guru membentukkelompokpesertadidiksecaraberpasangan.  

31. Guru 

memintapesertadidikuntuksalingbertukarjawabandengandarip

ermasalahan 

yangtelahdiberikandenganpasangan(temansebangku).  

32. Guru 

memberikanbatasanwaktukepadapesertadidikuntukkegiatanbert

ukarjawabantersebut.  

33. Pesertadidikmendiskusikanlembarkerja 



 
 

 

yangdibagikansecaraberkelompokberpasangandalamwaktu 

yang ditentukanolehguru.  

34. Guru berkelilingmengamati, memotivasi, danmenjadi 

fasilitator yang 

mengarahkanpesertadidikdankelompokdalammenyelesaikantug

as 

Share 

35. Salah 

satupasangpesertadidikdipanggilsecaraacakuntukberbagipend

apatkepadaseluruhpesertadidikyang ada di 

dalamkelasdengandipanduoleh guru.  

 Konfirmasi 

36. Guru memberikanpenegasandanpenguatandenganjawaban 

yang benardaripermasalahanterhadapjawabanpesertadidik. 

37. Guru menyimpulkanpembelajaran. 

38. Guru memberikan reward kepadasetiapkelompok yang 

beranimajumenyampaikanhasildiskusi. 

3.KegiatanPenutup 

 Evaluasi 

 Guru menyampaikanrencanapembelajaranpadapertemuanberikutnya 

 Guru 

mengakhiripembelajarandenganberdoabersamapesertadidikdansalam 

II. SumberBelajardan Media Pembelajaran 

Sumberbelajar     : BukuPaketPKnuntuk SD/MI kelas IV, karya: Sri Sardimandan 

Mahfud,PusatPerbukuan, DepartemenPendidikan Nasional, 

2009. 

Media pembelajaran :gambarbaganstrukturpemerintahankabupaten/kota 



 
 

 

J. Penilaian 

1. TeknikPenilaian 

 Tes : testertulis 

 Non tes : pengamatan 

3. BentukInstrumenPenilaian 

 LembarKerjakelompokberpasangan 

1. Bupati/walikotadipilihmemalui? 

2. Sebutkantugasdari wakil walikota? 

3. Siapasaja yang membantutugasbupati/walikota? 

 SoalEvaluasi (terlampir) 

 LembarObservasi (terlampir) 

 

 

Bandar Lampung,28Oktober2016 

Guru Kelas       Peneliti 

 

 

Tri YuliErowati, S. Pd. I     Fitriyani 

NUPTK.5041743648300003    NPM.1211100143 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Asnah, S.Pd.I 

NUPTK. 6137.7476.4920.0023 

 



 
 

 

  



 
 

 

Lampiran 5 

Soal Evaluasi 1 

Nama    : 

No. Absen : 

 

A.Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !  

1. Gabungan dari beberapa wilayah kecamatan disebut …. 

a. kabupaten  

b. kota 

c. kabupaten/kota 

d. kawedanan 

2. Pemerintah kota (pemkot) dikepalai seorang …. 

a. gubernur 

b. wedana 

c. bupati 

d. wali kota 

3. Pemerintah kabupaten dikepalai seorang …. 

a. gubernur 

b. wedana 

c. bupati 

d. wali kota

4. Wilayah kabupaten yang terletak di dataran tinggi,  udaranya …. 

a. panas                                       c. dingin 

b. sejuk                                        d. hujan 

5. Siapa nama walikota Bandar Lampung?.... 

a. Herman Hasanusi       c. Muhammad Ridho F 

b.Muhammad Yusuf Kohar       d. Bachtiar basri 

6. Siapa nama wakil walikota Bandar Lampung?.... 

a. Herman Hasanusi       c. Muhammad Ridho F 

b.Muhammad Yusuf Kohar       d. Bachtiar basri 

7. Berapa lama bupati/ walikota memimpin?…. 

 



 
 

 

a. 5 tahun   c. 8 tahun 

b. 6 tahun   d. 10 tahun 

8. Tugas sekretaris daerah dibantu oleh beberapa ….  

a. kepala bagian                            c. kepala subbagian 

b. kepala seksi                               d. asisten 

9. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ialah …. 

a. KPPI                                           c. DPRD 

b. KPUD                                        d. Pemerintah kabupaten/kota 

10. Menyusun rancangan peraturan daerah merupakan tugas …. 

a. wakil walikota                           c. bupati 

b. wakil bupati                               d. camat 

 

B. Isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang tepat!  

1. Kepala pemerintahan kota adalah ….  

2. Bupati adalah kepala pemerintahan…. 

3. Bupati dan walikota dipilih langsung oleh masyarakat melalui ….  

4. KPUD singktan dari…. 

5. Wilayah kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa ….  

6. Tempat kalian tinggal termasuk wilayah…. 

7. Nama walikota Bandar Lampung adalah…. 

8. Muhammad Yusuf Kohar  adalah. … 

9. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah merupakan 

tugas…. 

10. Sekretaris daerah  (sekda) memimpin sekretariat daerah yang 

berada dibawahnya dan bertanggung jawab langsung kepada…. 

 
 

 



 
 

 

Kunci Jawaban 1!!!!! 

 

A. Pilihan Ganda! 

1. C 

2. D 

3. B 

4. A 

5. B 

6. A 

7. D 

8. C 

9. A 

10. C 



 
 

 

 

B.  Isian Singkat  

1. Wali kota  

2. Kabupaten  

3. Pilkada (pemilihan kepala daerah). 

4. Komisi pemilihan umum daerah  

5. Kecamatan 

6. Kota  

7. Herman Hasanusi  

8. Wakil walikota  

9. Bupati dan walikota.  

10. Bupati/walikota 

 

 

 

 

  



 
 

 

Lampiran 6 

Siklus II Pertemuan pertama 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Satuan Pendidikan  : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/Semester  : IV (Empat) / I 

Alokasi  Waktu  : 2 x 40 Menit ( 1 x Pertemuan ) 

 

A. Standar Kompetensi  

 Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.  

B. Kompetensi Dasar  

Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan 

provinsi.  

C. Indikator Pencapaian 

1. Menjelaskan wilayah pemerintahan provinsi  

2. Menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah provinsi  

3. Menyebutkan tugas-tugas dan wewenang lembaga daerah provinsi  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menjelaskan wilayah pemerintahanprovinsi. 

2. Peserta didik dapat menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah provinsi  

3. Peserta didik dapat menyebutkan tugas-tugas dan wewenang lembaga daerah 

provinsi.  



 
 

 

E. Materi Pokok 

 Pemerintahan Provinsi di Indonesia.  

Sistem pemerintahan provinsi 

Wilayah provinsi merupakan gabungan dari beberapa kabupaten atau 

kota. provinsi hanya diberikan otonomi secara terbatas. Hal ini karena provinsi 

merupakan pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemerintah kabupatenkota. Dan kabupaten/kota lah yang melaksanakan urusan 

menyangkut pemberdayaan daerah. Kepala pemerintah daerah provinsi ialah 

gubernur. Dalam menjalankan pemerintahannya, gubernur didampingi wakil 

gubernur. Gubernur dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Gubernur 

dan wakil  gubernur  yang  terpilih  dilantik  oleh  menteri  dalam  negeri  atas  

nama presiden. Masa jabatan gubernur adalah selama 5 tahun. Gubernur dipilih 

melalui pemilu. 

Gubernur 

Pemerintahan provinsi dipimpin oleh gubernur sebagai kepala daerah. 

Yang mempunyai tugas dan kewajiban: 

a. Memimpin pemerintah daerah di tingkat provinsi 

b. Menjalankan roda pemerintahan provinsi 

c. Mengajukan rancangan peraturan dearah provinsi 

d. Menetapkan peraturan daerah prov yang telah disetujui bersama oleh 

DPRD provinsi. 

Wakil Gubernur 

Dalam menjalan kan tugasnya gubernur dibantu oleh wakil gubernur 

dan perangkat provinsi lainya. Wakil gubernur memiliki tugas: 

 Membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan daerah 

 Membantu mengoordinasikan kegiatan instansi di daerah 



 
 

 

 Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah diwilayah 

kabupaten/kota 

 Memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur 

 Melaksanakan tugas dan kewajiban lainya yang dberikan gubernur. 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

 Model   : Kooperatif tipe Think Pare Share 

 Motode :  

i. Ceramah 

j. Diskusi pasangan 

k. Tanya jawab 

l. Penugasan   

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

1. Kegiatan Pedahuluan  

 Guru mengkondisikan kelas. 

 Berdoa. 

 Absensi. 

 Apersepsi :  

a. Mengajak peserta didik bertanya jawab tentang struktur 

organisasi di kelas.  

b. Dilanjutkan dengan mengajak peserta didik bertanya  jawab  

tentang  wilayah pemerintahan provinsi provinsi. 

c. Mengajak peserta didik untuk menyebutkan lingkungan 

pemerintahan provinsi yang dibimbing oleh guru. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

e. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai.  

2. Kegiatan inti  

 Eksplorasi  

39. Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap 



 
 

 

kegiatan.  

40. Guru memotivasi Peserta didik terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah.  

41. Guru menggali pengetahuan awal Peserta didik melalui kegiatan 

tanya jawab.  

42. Guru mengajak Peserta didik untuk menyebutkan 

lingkungan pemerintahan provinsi yang dibimbing oleh guru. 

 Elaborasi 

Think  

43. Guru menampilkan powerpoint melalui layar proyektor 

44. Guru meminta peserta didik untuk menyimak dan 

mendengarkan pembelajaran yang dijelaskankan di depan 

kelas. 

45. Peserta didik memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

setiap slide materi yang ditampilkan di layar dari guru. 

46. Guru membagikan Lembar Kerja yang memuat permasalahan 

dalam materi ajar yang harus dipecahkan.  

47. Guru memberikan waktu peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan/pertanyaan tersebut secara individu.   

48. Peserta didik menuliskan hasil pemikirannya masing-masing. 

Pair  

49. Guru membentuk kelompok peserta didik secara berpasangan.  

50. Guru meminta peserta didik untuk saling bertukar jawaban 

dengan dari permasalahan yang telah diberikan dengan  

pasangan (teman sebangku).  

51. Guru memberikan batasan waktu kepada peserta didik untuk 

kegiatan bertukar jawaban tersebut.  

52.  Peserta didik  mendiskusikan  lembar  kerja  yang  dibagikan  



 
 

 

secara berkelompok berpasangan dalam waktu yang ditentukan 

oleh guru.  

53. Guru berkeliling mengamati, memotivasi, dan menjadi  

fasilitator yang mengarahkan peserta didik dan kelompok  

dalam menyelesaikan tugas 

Share 

54. Salah satu pasang peserta didik dipanggil  secara  acak  untuk  

berbagi pendapat kepada seluruh peserta didik yang ada di 

dalam kelas dengan dipandu oleh guru.  

 Konfirmasi  

55. Guru memberikan penegasan dan penguatan dengan jawaban  

yang benar dari permasalahan terhadap jawaban peserta didik. 

56. Guru menyimpulkan pembelajaran. 

57. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik bertanya untuk 

materi yang belum dipahami. 

58. Guru memberikan rewad atas hasil evaluasi materi sebelumnya. 

3.Kegiatan Penutup  

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama peserta didik 

dan salam. 

 

III. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

Sumber belajar      : Buku Paket PKn untuk SD/MI kelas IV, karya: Sri Sardiman 

dan Mahfud, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional, 2009. 

Media pembelajaran :  Laptop, proyektor, dan powerpoint materi sistem 

pemerintahan provinsi. 



 
 

 

J. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

 Tes : tes tertulis 

 Non tes : pengamatan  

4. Bentuk Instrumen Penilaian 

 Lembar Kerja kelompok (terlampir) 

1. Apa yang di maksud dengan provinsi? 

2. Di Provinsi apa Tempat tinggal saya? 

3. Siapa Nama gubernur dan wakil gubernurnya? 

4. Berapa lama gunernur memimpin? 

5. Apa saja tugas dari gubernur?  

 Lembar Observasi (terlampir) 

 

Bandar Lampung, 04  November 2016 

Guru Kelas       Peneliti 

 

 

 

Tri Yuli Erowati, S. Pd. I     Fitriyani 

NUPTK. 5041743648300003    NPM.1211100143 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

Asnah, S.Pd.I 

NUPTK 6137.7476.4920.0023 

  



 
 

 

Lampiran 7 

SiklusII PertemuanKedua 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

SatuanPendidikan  :MI Al-KhairiyahKaliawi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : PendidikanKewarganegaraan (PKn) 

Kelas/Semester   : IV (Empat) / I 

Alokasi  Waktu  : 2 x 35 Menit ( 1 x Pertemuan ) 

 

A. StandarKompetensi 

 Memahamisistempemerintahankabupaten, kota, danprovinsi.  

B. KompetensiDasar 

Mengenallembaga-lembagadalamsusunanpemerintahankabupaten, kota, 

danprovinsi.  

C. IndikatorPencapaian 

4. Menjelaskanwilayahpemerintahanprovinsi 

5. Menyebutkanlembaga-lembagapemerintahprovinsi 

6. Menyebutkantugas-tugasdanwewenanglembagadaerahprovinsi 

D. TujuanPembelajaran 

4. Pesertadidikdapatmenjelaskanwilayahpemerintahanprovinsi. 

5. Pesertadidikdapatmenyebutkanlembaga-lembagapemerintahprovinsi 

6. Pesertadidikdapatmenyebutkantugas-

tugasdanwewenanglembagadaerahprovinsi.  



 
 

 

E. MateriPokok 

 PemerintahanProvinsi di Indonesia 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

  DPRD adalahlembagalegislatifdaerah yang 

merupakanrekanbupati/walikotadalammenjalankanpemerintahankabupatenata

ukota. Sepertihalnyabupatidanwalikota, anggota DPRD pun 

dipiliholehrakyatdalamPemilihanUmum yang diselenggarakansecaranasional. 

FUNGSI DPRD, yaitu: 

1. Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang 

dibahas bersama  bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan 

bersama. 

2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan 

Anggaran  

3. Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama bupati/walikota. 

4. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Perda. 

TUGAS DAN WEWENANG DPRD, antara lain: 

a. Membentuk Perda yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat 

persetujuan bersama. 

b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil 

kepala  daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. 

c. Meminta  laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah, dll. 

HAK DPRD, yaitu: 

1. Hak interpelasi, meminta keterangan kepada pemerintah daerah. 



 
 

 

2. Hak angket, mengadakan penyelidikan 

3. Hak menyatakan pendapat 

4. Meminta pertanggungjawaban gubernur, dll. 

DPRD kabupaten/kotamemilikialatkelengkapan, diantaranyaPimpinan, 

Komisi, Panitia musyawarah, Panitia anggaran, danBadan kehormatan. 

 

G. ModeldanMetodePembelajaran 

 Model   : KooperatiftipeThink Pare Share 

 Motode :  

m. Ceramah 

n. Diskusiberpasangan 

o. Tanya jawab 

p. Penugasan 

H. Langkah-LangkahKegiatanPembelajaran 

1.KegiatanPedahuluan 

 Guru mengkondisikankelas. 

 Berdoa. 

 Absensi. 

 Apersepsi :  

f. Mengajakpesertadidikbertanyajawabtentangstrukturorganisasi 

di kelas.  

g. Dilanjutkandenganmengajakpesertadidikbertanyajawabtent

angwilayahpemerintahanprovinsiprovinsi. 

h. Mengajakpesertadidikuntukmenyebutkanlingkunganpemerin

tahanprovinsi yang dibimbingoleh guru. 

i. Guru menyampaikantujuanpembelajaran.  

j. Guru menjelaskankompetensi yang harusdicapai.  

2. Kegiatan inti  



 
 

 

 Eksplorasi 

59. Guru menjelaskanaturan main 

danbatasanwaktuuntuktiapkegiatan.  

60. GurumemotivasiPesertadidikterlibatpadaaktivitaspemecahanm

asalah.  

61. Guru 

menggalipengetahuanawalPesertadidikmelaluikegiatantanyajaw

ab.  

62. Guru 

mengajakPesertadidikuntukmenyebutkanlingkunganpemerin

tahanprovinsi yang dibimbingoleh guru. 

 Elaborasi 

Think  

63. Guru menampilkanpowerpointmelaluilayarproyektor 

64. Guru 

memintapesertadidikuntukmenyimakdanmendengarkanpembel

ajaran yang dijelaskankan di depankelas. 

65. Pesertadidikmemperhatikandanmendengarkanpenjelasansetiap 

slide materiyang ditampilkan di layardari guru. 

66. Guru membagikanLembarKerja yang 

memuatpermasalahandalammateri ajar yang harusdipecahkan. 

67. Guru 

memberikanwaktupesertadidikuntukmenyelesaikanpermasala

han/pertanyaantersebutsecaraindividu.   

68. Pesertadidikmenuliskanhasilpemikirannyamasing-masing. 

Pair  

69. Guru membentukkelompokpesertadidiksecaraberpasangan.  

70. Guru 



 
 

 

memintapesertadidikuntuksalingbertukarjawabandengandarip

ermasalahan yang 

telahdiberikandenganpasangan(temansebangku).  

71. Guru 

memberikanbatasanwaktukepadapesertadidikuntukkegiatanbert

ukarjawabantersebut.  

72. Pesertadidikmendiskusikanlembarkerja  yang  

dibagikansecaraberkelompokberpasangandalamwaktu yang 

ditentukanolehguru.  

73. Guru berkelilingmengamati, memotivasi, danmenjadi 

fasilitator yang 

mengarahkanpesertadidikdankelompokdalammenyelesaikantug

as 

Share 

74. Salah 

satupasangpesertadidikdipanggilsecaraacakuntukberbagipend

apatkepadaseluruhpesertadidikyang ada di 

dalamkelasdengandipanduoleh guru.  

 Konfirmasi 

75. Guru memberikanpenegasandanpenguatandenganjawaban 

yang benardaripermasalahanterhadapjawabanpesertadidik. 

76. Guru menyimpulkanpembelajaran. 

77. Guru memberikanrewadataskeberaniankelompokpersentasi. 

3.KegiatanPenutup 

 Evaluasi. 

 Guru menyampaikanrencanapembelajaranpadapertemuanberikutnya 

 Guru 

mengakhiripembelajarandenganberdoabersamapesertadidikdansalam. 



 
 

 

IV. SumberBelajardan Media Pembelajaran 

Sumberbelajar      : BukuPaketPKnuntuk SD/MI kelas IV, karya: Sri 

Sardimandan Mahfud,PusatPerbukuan, 

DepartemenPendidikan Nasional, 2009. 

Media pembelajaran :  Laptop, proyektor, 

danpowerpointmaterisistempemerintahanprovinsi. 

J. Penilaian 

1. TeknikPenilaian 

 Tes : testertulis 

 Non tes : pengamatan 

5. BentukInstrumenPenilaian 

 LembarKerjakelompok (terlampir) 

6. Apakepanjangandari DPRD? 

7. Anggota DPRD di pilihmelalui? 

8. DPRD merupakanLembaga? 

9. Apasajatugasdari DPRD? 

 

 LembarObservasi (terlampir) 

 

Bandar Lampung, 10  November 2016 

Guru Kelas       Peneliti 

 

 

 

Tri YuliErowati, S. Pd. I     Fitriyani 

NUPTK. 5041743648300003    NPM.1211100143 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 



 
 

 

Asnah, S.Pd.I 

NUPTK 6137.7476.4920.0023 

 

  



 
 

 

Lampiran 8 

SoalEvaluasi 2 

Nama   : 

 

A.Pilihlahsalahsatujawaban yang paling tepat ! 

1. Wilayah provinsiterdiriatasbeberapa ... 

a. kabupaten  c. pulau 

b. kecamatan  d. desa 

2. Jumlahprovinsi di Indonesia ada…. 

a. 32  c. 34 

b. 33  d. 35 

3. Wilayah provinsidikepalaioleh …. 

a. walikota   c. camat 

b. bupati   d. gubernur 

4. Gubernurdilantikoleh …. 

a. menteridalamnegeri c. KPUD 

b. presiden   d. DPRD provinsi 

5. Berikut yang bukannamakepaladaerahialah …. 

a. RT   c. walikota 

b. bupati   d. gubernur 

6. Masa jabatangubernurialah …. 

a. 8 tahun   c. 6 tahun 

b. 7 tahun   d. 5 tahun 

7. Penyelenggarapemilihangubernurialah …. 

a. DPRD provinsi  c. KPUD 

b. BKD   d. KPU 



 
 

 

8. Gubernurbertanggungjawabkepada …. 

a. KPUD   c. DPRD provinsi 

b. DPR RI  d. DPRD kabupaten 

9. Badanlegislatifdaerahprovinsiadalah ... 

a. Gubernur   c. Pengadilantinggi 

b. DPRD provinsi  d. KPUD 

10. Tugasdanwewenang DPRD adalah …. 

a. menaatiperaturan 

b. melaksanakan Pancasila 

c. membentukperaturandaerah 

d. melaksanaan UUD 1945 

B. Isilahtitik-titikdibawahinidenganbenar!.. 

1. Beberapawilayahkabupaten/kotabergabungmembentukwilayah …  

2. Kepalapemerintahdaerahprovinsidisebut…. 

3. Nama gubernurprovinsilampungadalah….. 

4. BachtiarBasriadalah…. 

5. Pembinaandanpengawasanpenyelenggaraanpemerintahandaerahkabupaten/

kota,merupakantugasdanwewenang…. 

6. DPRD singkatandari….. 

7. Masa jabatan DPRDselama …. tahun 

8. Lembagaperwakilanrakyatdaerahdisebut ….  

9. Mengajukanpendapatmerupakansalahsatudarihak …. 

10. Mengawasipelaksanaanperaturandaerah (perda) adalah ….  DPRD Provinsi 

 

 

 

 

 

 

KunciJawaban II!!!!! 



 
 

 

 

A.Pilihan Ganda!  

1. A 

2. C  

3. B  

4. A  

5. A  

6. D 

7. C 

8. C 

9. B 

10. C 

B.isianSingkat ! 

1. Provinsi 

2. Gubernur 

3. M. RidhoFicardo 

4. Wakil gubernur 

5. Gubernur 

6. Dewan PerwakilanRakyat Daerah 

7. 5 Tahun 

8. DPRD provinsi 

9. Anggota DPRD 

10. Tugas DPRD 

 

  



 
 

 

Lampiran 9 

PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS BELAJAR PKn PESERTA DIDIK 

 

A. Indikator aktivitas belajar 

 

1. Kesiapan peserta didik  dalam mengikuti pembelajaran belajar. 

2. Peserta didik  Antusias/semangat mengikuti pembelajaran 

3. Peserta didik mendengarkan penjelasan  materi yang disampaikan guru 

4. Peserta didik mengajukan atau menjawab pertanyaan 

5. Peserta didik memikirkan jawaban pertanyaan/pemasalahan dari LKS 

yang diberikan  guru 

6. Peserta didik melakukan diskusi berpasangan dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

7. Pasangan kelompok mempresentasikan hasil dikusi ke depan kelas. 

8. Peserta didik memperhatikan presentasi hasil diskusi. 

 

a. Kriteria Penskoran 

Skala Pengukuran Guttman 

Pernyataan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

 Sumber:Sugiyono, 2015 

b. Perhitungan persentase aktivitas belajar yaitu digunakan rumus : 

 

 

Keterangan: 

P = angka persentase aktivitas belajar peserta didik 

F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Jumlah Skor maksimum 

Sumber: Suharsimi Arikunto dalam Yuliani (2013) 

P = 
𝐹

𝑁
 x 100 % 



 
 

 

c. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa  

Presentase aktivitas belajar 

peserta didik 

(%) 

                      Kategori 

0%≤ 𝑝 < 20% Kurang sekali 

21%≤ 𝑝 < 40% Kurang 

41%≤ 𝑝 < 60% Cukup 

61%≤ 𝑝 < 80% Baik 

81%≤ 𝑝 < 100% Baik sekali 

Sumber: Suharsimi Arikunto dalam Yuliani (2013:51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN 



 
 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK 

 

Nama sekolah  :MI Al-Khairiyah Kota Bandar Lampung 

Kelas/semester  : IV/1 

Siklus/pertemuan : I / Pertama 

 

NO 

Nama Peserta 

Didik 

Indikator Pengamatan  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Asiah Harani         

2 Aulia Safira         

3 Deka Sanjaya         

4 Fajri Muharom         

5 Farel Setia Budi         

6 Gusti Prasetio         

7 M. Anwar Saputra         

8 M. Fathu Ar-Rizqi         

9 M. Galah Al-farido         

10 Nadia Agustina         

11 Nasrullah         

12 Noval Juliansyah         

13 Nurhasanah         

14 Rayvan Sigly         

15 Rido Maulana Yusuf         

16 Salsabila         

17 Sevila Aulia Cahaya         

18 Solehah         

19 Sopian         

20 Vera Feliska         

Jumlah         

Persentase         

 

  



 
 

 

Lampiran 12 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus ke II pertemuan pertama 

 

 

Nama Guru           : FITRIYANI 

Nama Sekolah       : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Kelas/Semester      : IV / 1 

Hari/Tanggal         : 04 November 2016 

 

PETUNJUK!  

1.  Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini!  

2.  Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.  

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan 

deskriptor yang tampak!  

4.  Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut  

a. Jika tidak ada deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 0 

b. Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1  

c. Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2  

d. Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3  

e. Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

 
 

 

NO 

 

Indikator 

 

Descriptor 

Pengamatan 

siklus I 

pertemuan 

pertama 

 

KET 

Ya Tidak 

 

1 

Keterampilan membuka 

pelajaran 
1.  Berdoa sebelum memulai 

pelajaran 

   



 
 

 

 2.  Mengecek daftar kehadiran 

peserta didik 

   

4.  Menyampaikan tujuan 
pembelajaran kepada peserta 

didik   

   

4.  Memberikan motivasi dan 
tanya jawab tentang pengetahuan 

awal peserta didik  dari materi 

yang akan dipelajari. 

   

2 

 

Keterampilan 

menjelaskan pelajaran 
1.  Menggunakan   bahasa   
Indonesia dengan baik dan benar. 

   

2.  Menggunakan kata atau 

istilah/kalimat yang mudah 

dipahami peserta didik 

   

3.  Menggunakan    ilustrasi/    

contoh lingkungan sekitar untuk 

memperjelas 

   

4.  Kejelasan suara guru 

 

   



 
 

 

 

NO 

 

Indikator 

 

Descriptor 

Pengamatan 

siklus I 

pertemuan 

pertama 

 

KET 

Ya Tidak 

3 Keterampilan mengelola 

kelas 
1. Menciptakan  kondisi  kelas 
yang baik 

   

2. Melibatkan  peserta didik  
secara  optimal dalam 

pembelajaran 

   

3 .Membantu  peserta didik  atau  
kelompok  yang mengalami 

kesulitan. 

   

4. Menegur peserta didik yang 
melakukan kegiatan yang tidak 

seharusnya pada saat 

pembelajaran. 

   

4 Keterampilan 

menyajikankan 

permasalahan atau 

pertanyaan  (Think) 

1. Memberikan LKS kepada 

peserta didik 

   

2. Menyampaikan secara singkat 

isi pertanyaan darI LKS     

   

3. Menyampaikan jangka waktu 

peserta didik menyelasiakan  

LKS 

   

4. Memberikan waktu berfikir 
kepada  peserta didik secara 

individu dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

   

5 Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok berpasangan 

(Pair) 

1 .Membentuk kelompok 

peserta didik secara 

berpasangan 

   

2. Memberikan kebebasan 

penuh kepada peserta didik  

untuk mencari informasi untuk 

mendukung diskusi 

kelompoknya 

   



 
 

 

 

Bandar Lampung, 04 November 2016 

3. Menbantu peserta didik yang  

belum jelas terhadap maksud 
pertanyaan diskusi  

   

4. Membimbing kelompok agar  

tidak terjadi dominasi peserta 
didik dalam kelompok sehingga 

semua peserta didik  aktif dalam 

diskusi berpasangan. 

   

6 Keterampilan 

membimbing hasil kerja 

peserta didik (share) 

1. Memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

   

 2.Memancing peserta didik 
untuk berani menampilkan hasil 

kerja kelompoknya di depan 

kelas  

   

3.Memancing peserta didik 
untuk memberikan respon 

terhadap hasil kerja kelompok 

lain 

   

 4.Memberikan penegasan pada 
hasil kerja kelompok yang  

dipresentasikan 

   

7 Keterampilam  menutup 

pembelajaran. 
1.Menyimpulakan materi 

Pembelajaran dengan singkat 

dan jelas 

   

2.Melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

   

3.Media memberikan pesan 

moral/motivasi dan 

menyampaikan rencana 

pembelajaran berikutnya 

   

4.Menutup pembelajaran 

dengan salam 

 

   



 
 

 

Observer Guru kelas IV 

 

 

Tri Yuli Erowati, S. Pd. I 
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LEMBAR CATATAN OBSERVASI 

(Siklus I ) 

Nama sekolah : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pembelajran : Sistem Pemerintahan Provinsi 

Kelas/Semester : IV (Empat) / I 

Petunjuk : Lembar ini  diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

prilaku peserta didik atau permasalahan yang tejadi selama 

berlangsungnya pembelajaran. 

Catatan: 

 Peserta didik tidak siap mengikuti pembelajaran telihat saat mulai 

pembelajaran . 

 Hanya beberapa peserta didik yang menjawab pertanyaan dari guru  dengan 

mengangkat tangannya. 

 Peserta didik tidak memperhatikan penjelasan materi dari guru terlihat peserta 

didik mengobrol, bermain dan hanya diam. 

 Suara guru tidak jelas  saat menjelaskan materi  

 Guru belum bisa mengendalikan kelas dalam pembelajaran menggunakan 

metode Think Pair Share dan belum efisien menggunkan waktu mengajar. 

 Peserta didik belum terbiasa menggunakan metode Think Pair Share. 

 Banyak peserta didik masih belum mengerti maksud dari LKS 

 Diskusi belum tampak hidup kareana peserta didik belum aktif dalam diskusi 

dengan pasangannya. 

 Peserta didik kurang efesien menggunakan waktu dalam berdiskusi terlihat   

masih diam, mengobrol dan bermain dalam diskusi. 

 Peserta didik belum berani menyampaikan  hasil diskusi di depan kelas 

sehingga  guru masih menunjuk untuk maju ke depan kelas. 

 Peserta didik tidak mendengarkan penjelasan dari kelompok lain. 

 Tidak ada peserta didik berani yang bertanya serta menyampaikan pendapat 

dari hasil dikusi. 

 Peserta didik  belum dapat menyimpulkan hasil diskusi masih dibantu guru. 

 Aktifitas peserta didik belum aktif  pada siklus I.   



 
 

 

LEMBAR CATATAN OBSERVASI 

(Siklus II ) 

Nama sekolah : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pembelajran : Sistem Pemerintahan Provinsi 

Kelas/Semester : IV (Empat) / I 

Petunjuk : Lembar ini  diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

prilaku peserta didik atau permasalahan yang tejadi selama 

berlangsungnya pembelajaran. 

Catatan: 

 Peserta didik sudah mulai siap dalam memulai pembelajaran. 

 Peserta didik sudah terlihat mengangkat tangannya untuk menjawab 

pertanyaan oleh guru. 

 Peserta didik sudah terlihat memperhatikan penjelasan materi dari guru 

 Diskusi sudah tampak hidup kareana guru selalu memotivasi peserta didik 

untuk aktif dalam dikusi dengan pasangannya 

 Peserta didik masih kurang efesien menggunakan waktu dalam berdikusi 

terlihat ada baberapa yang masih mengeobrol dalam diskusi. 

 Peserta didik mulai terbiasa menggunakan metode Think Pair Share dan 

berani menyampaikan  hasil diskusi di depan kelas. 

 Peserta didik sudah mulai aktif mendengarkan penjelasan dari kelompok lain. 

 Ada beberapa peserta didik Peserta didik mulai berani bertanya serta 

menyampaikan pendapat dari hasil dikusi. 

 Peserta didik sudah mulai dapat menyimpulkan hasil diskusi. 

 Guru sudah dapat mengendalikan kelas dalam pembelajaran menggunakan 

metode Think Pair Share. 

 Aktifitas peserta didik pada siklus II ini lebih aktif dan terjadi peningktan dari 

pada siklus I 

 

  



 
 

 

Lampiran 16 

DOKUMENTASI  

Foto bersama kepsek MI  Al-Khairiyah         Foto peneliti bersama wali kelas IV 

        

Foto kegiatan pembelajaran 



 
 

 

   

 

( Peneliti Menjelaskan Materi Pelajaran) 

 

      



 
 

 

(Foto Tahapan Thinking peserta didik mengerjakan LKS) 

    
(Foto Tahapan Pairing peserta didik berdiskusi dengan teman sebangku) 

     

(Foto peserta didik presentasi hasil diskusi atau tahapan Sharing) 

 

Foto Siklus II 



 
 

 

       

( Peneliti Menjelaskan Materi Pelajaran) 

 

           
(Foto Tahapan Thinking)                 (Foto Tahapan Pairing/diskusi) 

 



 
 

 

       

(Foto peserta didik presentasi hasil diskusi atau tahapan Sharing) 

 

 

       

(Foto peserta  mengerjakan soal evaluasi)      (Foto saat pemberian reward) 

          

 



 
 

 

  



 
 

 

 


