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ABSTRAK  

 

PENGGUNAAN METODE BRAINSTORMING UNTUK MENINGKATKAN 

AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS 1V PADA PELAJARAN  PKn  

DI MIN 12 GARUNTANG BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 

 

Oleh 

SULASTRI 

 

 Proses pembelajaran di MIN 12 Garuntang Bandar Lampung belum mencapai 

aktivitas belajar yang signifikan, hal ini disebabkan karena metode pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru PKn  masih menggunakan metode ceramah. Sehingga 

keterlibatan siswa selalu pasif karena pembelajaran masih didominasi oleh guru dan 

menyebabkan pembelajaran menjadi monoton, sehingga menyebabkan kurang 

aktifnya aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa yang 

berjumlah 26 orang yang aktif 1 orang (3,84%) cukup aktif  4 orang (15,39%) kurang 

aktif 17 orang (65,38%) dan yang tidak aktif 4 orang (15,39%) dengan demikian 

aktivitas belajar siswa dikategorikan rendah. Untuk itu diperlukan berbagai metode 

pembelajaran yang cocok salah satunya adalah metode pembelajaran Brainstorming. 

Adapun rumusan masalah yaitu “Apakah penggunaan metode Brainstorming dapat 

meningkatkan aktivitas  belajar PKn peserta didik kelas 1V  MIN 12 Garuntang 

Bandar Lampung”. 

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

penelitian ini adalah siswa kelas 1V MIN 12 Garuntang Bandar Lampung yang 

berjumlah 26 siswa. 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 metode Brainstorming dalam meningkatkan  aktivitas belajar 

siswa kelas 1V pada pelajaran PKn di MIN 12 Garuntang Bandar Lampung. Alat 

pengumpulan data menggunakan, wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar siswa meningkat 

pada setiap siklusnya. Pada siklus I mengalami peningkatan dari aktif 3 orang 

(11,54%) cukup aktif  11 orang  (42,30%) dan kurang aktif 12 orang (46,16%). 

Pertemuan kedua pada siklus I yaitu aktif  12 orang (46,16%) cukup aktif  terdapat 11 

orang (42,30%) dan  kurang aktif  3 (1,54%)pada siklus II mengalami peningkatan 

dari 26 siswa yang sangat aktif 2 orang (7,7%) aktif 13 orang (50%) dan cukup aktif 

11 orang  (42,30%), pertemuan kedua  yaitu  yang sangat aktif 4 orang (15,38%)  

aktif 20 orang (76,92%) dan cukup aktif  2 orang (7,7%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan  bahwa penerapan metode Brainstorming  pada mata pelajaran Pkn dapat 

meningkatkam aktivitas belajar siswa kelas 1V MIN 12 Garuntang Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016-2017. 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

                       

                        

      

 

 

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”(Q.S an nisaa’: 59)
1
 

 

  

                                                             
1 Departemen RI, Al-Qur’an Terjemah (Jakarta, Magfiroh Pustaka : 2006), h. 80. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan 

potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi 

kegiatan belajar mereka.Secara detail, menurut  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  Bab 1 pasal 1 (1)  pendidikan 

didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian,kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat,bangsa dan Negara.
2
Tujuan di atas dapat dicapai, apabila didukung oleh 

seluruh komponen pendidikan, diantaranya orang tua sebagai pendidik pertama dan 

utama yang ditemui oleh peserta didik sehari-hari di rumah,guru sebagai pendidik di 

sekolah, masyarakat sebagai lingkungan sosial belajar peserta didik, pemerintah 

dalam hal ini kementrian pendidikan nasional dan kementrian agama sebagai 

tempatbernaung  semua institut pendidikan dan sarana lainnya seperti pengajaran 

Islam. Demikian pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat 

kehidupan masyarakat  dan derajat bangsa pada khususya untuk usaha pembangunan 

manusia seutuhnya menuju masyarakat madani. 

                                                             
2
Muhibbin syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012), h.1. 



 

Pengajaran merupakan perpaduan dari dua aktifitas,yaitu: aktivitas mengajar 

dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam 

konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi yang harmonis antara 

mengajar itu sendiri dengan belajar. Jalinan komunikasi yang harmonis inilah yang 

menjadi indikator suatu aktivitas proses pengajaran itu akan berjalan lebih baik. Suatu 

pengajaran dikatakan berhasil apabila pendidik mampu mengubah diri peserta didik 

dalam arti yang luas serta mampu menumbuhkembangkan kesadaran peserta didik 

untuk belajar, sehingga pengalaman yang diperoleh ketika proses belajar mengajar 

dapat dimanfaatkan secara langsung oleh perkembangan pribadinya.
3
 Agar lalu lintas 

pengajaran dapat berjalan lancar, teratur dan terhindar dari berbagai hambatan yang 

mengakibatkan tidak lancarnya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan 

metode yang sesuai dengan pengajaan itu sendiri, saat ini masih banyak guru yang 

masih menggunakan metode yang konfesional atau metode yang sering digunakan 

oleh guru seperti metode ceramah. Metode ini jika sering digunakan  peserta didik 

akan merasa bosan dan mengantuk selama proses pembelajaran, karena metode ini 

peserta didik hanya diminta mendengarkan dan yang aktif hanya gurunya saja. 

Thomas M. Risk dalam bukunya Principles and practices of Teachinghalaman 7 

mengemukakan tentang aktivitas belajar mengajar sebagai berikut:  (mengajar adalah 

proses membimbing pengalaman belajar). Pengalaman itu sendiri hanya mungkin 

diperoleh jika peserta didik itu dengan keaktifanya bereaksi terhadap 

                                                             
3
Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010), h. 5.  



 

lingkungannya.
4
Dari semua asas didaktik boleh dikatakan, aktivitaslah merupakan 

asas yang terpenting belajar sendiri, merupakan suatu kegiatan dan tampa kegiatan 

tak mungkin seseorang akan belajar, hal ini juga dibenarkan oleh setiap ahli 

pendidik.
5
Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menghasilkan perubahan pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan 

keterampilan pada siswa sebagai latihan yang dilaksanakan secara sengaja.Dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan 

dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan 

adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. 

Dalam praktek pembelajaran disekolah merupakan suatu proses yang sangat 

kompleks. Agar memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan, guru 

perlu mempertimbangkan metode pembelajaran yang efektif. Guru dituntut untuk 

memiliki kreatifitas agar dapat merangsang minat belajar siswa, menyajikan bahan 

ajar dengan jelas, aktif dan menyenangkan, sehingga siswa merasa terbantu untuk 

memperoleh ide-ide, pengalaman, percakapan yang pada ahirnya dapat menimbulkan 

tanggungjawab pada diri siswa itu sendiri untuk dapat aktif  mendidik dirinya dalam 

mencapai hasil belajar sesuai yang diharapkan berdasarkan tujuan yang telah di 

tetapkan. Dalam konteks ini perlu disimak firman allah  dalam QS.Ar-ra‟d ayat 11, 

yaitu: 

                                                             
4
Ibid, h. 7. 

5
S. Nasution, DIDAKTIK ASAS-ASAS MENGAJAR (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012), h. 86. 



 

                        

             

Artinya:“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaanyang 

ada pada diri mereka sendiri.dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”.
6
 

Firman  Allah di atas menjelaskan bahwa aktivitas seseorang dalam kegiatan 

memperoleh petunjuk berpulang kepada pilihanya sendiri. Penjelasan ini 

mengisyaratkan aktivitas belajar siswa di dalam proses pembelajaran, pada ahirnya 

berpulang pada keinginan siswa itu sendiri. Guru hanyalah sebagai petunjuk dan 

fasilitator yang bertanggungjawab membimbing dan mengarahkan melalui proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Pada mata pelajaran PKn, 

diharapkan siswa dapat memahami dan menguasai berbagai hal yang termasuk 

didalam komponen  materi yang dipelajarinya. Pencapaian hasil belajar sangat 

tergantung pada kreatifitas guru dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan tujuan 

yang telah dirumuskan. 

 Dalam hal ini yang terjadi di MIN 12 Bandar Lampung bahwa aktivitas dalam 

kegiatan belajar mengajarnya masih kurang aktif karena siswanya yang kurang 

tertarik terhadap metode dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, guru 

sudah menggunakan berbagai metode tetapi guru tersebut hanya menggunakan 
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sesekali saja tidak sampai berhasil, sehingga dampaknya terhadap siswa pada 

aktivitas belajarya yang kurang baik.  

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan di MIN 12  Bandar Lampung, 

diperoleh hasil bahwa selama ini metode penyampaian pembelajaran sangat 

mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar siswa. Hanpir semua guru mata 

pelajaran termasuk PKn masih menggunakan metode klasik seperti ceramah, yang 

kurang diminati siswa dalam penerimaannya terhadap materi pelajaran.Siswa 

cenderung merasa jenuh atau bosan karena hampir tidak ada aktifitas siswa 

didalamnya.
7
 Selanjutnya berdasarkan data aktivitas belajar pada mata pelajaran PKn 

didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn 

Tahun Pelajaran 2016-2017 

No Nama Aktivitas Jm

l 

Pst 

(%) 

Ket. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Ahmad Al Fajri  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif  

2 Ahmad Fauzi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 Tidak Aktif 

3 Ayu Utari 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 Tidak Aktif 

4 Ayu Prastika D 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 30 Kurang Aktif  

5 Billy A 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif  

6 Dedei Irawan 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif 

7 Dela Apriyanti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif 

8 Edo Aryandi 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 30 Kurang Aktif 
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9 Fitri Sri Intan 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

10 Ferti Dayanti 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

11 Jefriyanto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 Tidak  Aktif  

12 M. Eka Saputra 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

13 M. Faisal 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 40 Kurang Aktif 

14 M. Riski Afandi 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif  

15 Nando Saputra 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

16 Raihan Ramadhan 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 50 Cukup Aktif 

17 Ratna Dewi 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

18 Rizki Alfera 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 40 Kurang Aktif 

19 Ridho febriansyah  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 Tidak  Aktif  

20 Riska Jevani 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif 

21 Selviana 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

22 Siti Khadijah 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 70 Aktif 

23 Rendi kusuma A. 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 40 Kurang Aktif 

24 Yasin‟audubirabbi 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 40 Kurang Aktif 

25 Yusna Arafat 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

26 Zuret Maulina 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif 

 Jumlah  26 24 9 15 5 5 5 12 1 0 101   

 Rata-rata 100 92 34,6 57,6 19 19 19 46 3,8 0    

Sumber :Dokumentasi Guru. 

Keterangan: 

1.      Membentuk kelompok atau duduk yang sesuai diarahkan guru. 

2.      Membaca dan memperhatikan sebuah materi pembelajaran. 

3.      Memperhatikan pokok materi pembelajaran yang disampaikan. 

4.      Menyebutkan pokok-pokok masalah yang ada di dalam bahasan. 

5.   Memberikan pendapat , ide, gagasan atau komentar terhadap masalah  yang ada di 

dalam pokok bahasan. 

6.      Menulis sebuah masalah yang dihadapi. 

7.      Membacakan masalah didepan kelas. 



 

8.      Memperhatikan masalah yang dihadapi kawan di dalam kelompok nya  

9.      Memberikan pendapat atau saran terhadap masalah yang dihadapi kawan. 

10.  Ikut mengevaluasi pendapat-pendapat yang muncul. 

 Untuk menghitung presentase aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan rumus:  

    P = 
𝐹

𝑁
x100% 

Keterangan:  

P : Angka Presentase  

F : Nilai Aktivitas  

N : Jumlah Individu 

Kriteria keberhasilan penelitian dari aktivitas belajar dapat dilihat dari skor penilaian 

berikut ini: 

- ± 100%   = Sangat Aktif 

- 70% - 99%  = Aktif  

- 50% - 69%  = Cukup Aktif  

- 30% - 49%  = Kurang Aktif  

- 0% - 29%  = Tidak Aktif 

Dari aktivitas belajar siswa kelas 1V  di MIN 12 Garuntang Bandar Lampung 

belum menunjukan aktivitas yang maksimal dapat dilihat  dari tabel aktivitas belajar 

siswa di bawah ini: 

Tabel 2 

Hasil Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn kelas 1V MIN 12 

Garuntang Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

No Indikator Interval  Jumlah siswa Presentase 

1 Aktif 70%-99% 1 3,84% 

2 Cukup Aktif 50%-69% 4 15,39% 

3 Kurang Aktif 30%-49% 17 65,38% 



 

4 Tidak Aktif 0-29% 4 15,39% 

 Jumlah  26 100% 

 

 Berdasarkan tabel di atas   dapat diketahui  bahwa masih ada  4siswa atau 

sekitar 15,39% siswa yang tidak aktif dalam mata pelajaran PKn,siswa  kurang aktif 

ada 17 siswa atau sekitar 65,38% dan yang cukup aktif hanya 4 siswa, sedangkan 

yang aktif dalam pembelajaran PKn  adalah 1siswa atau 3,84%, dalam hal ini 

aktivitas belajarnya masih jauh di katakan aktif. Seharusnya jika metode 

pembelajaran sudah tepat, mungkin tidak ada lagi siswa yang tidakaktif  dalam 

pembelajaran Pkn. Oleh karena itu perlu strategi atau metode baru yang sesuai 

dengan mata pelajaran PKn yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin menerapkan suatu metode atau 

strategi pembelajaran yang diminati oleh siswa-siswi di MIN 12 Bandar Lampung. 

Oleh karena itu, penulis ingin menerapkan sebuah metode yang meningkatkan 

aktivitas belajar kelas IV Di MIN 12 Bandar Lampung yaitu metode sumbang saran 

(Brainstorming), di mana siswa dapat mengeluarkan sebuah gagasan yang tidak di 

batasi sehingga siswa terpancing untuk mengeluarkan sebuah saran atau  pendapatnya 

tentang masalah yang disediakan oleh guru. Metode pembelajaran yang melibatkan 

kelompok besar atau kecil yang mendorong para siswa untuk memecahkan masalah 



 

tertentu. Aktivitas dalam sumbang saran  terdiri atas dua tahap, yakni pertama adalah 

indentifikasi gagasan, dan kedua adalah menilai gagasan.
8
 

Penerapan metode ini dimulai dengan mengajukan pertanyaan atau masalah 

atau dengan memperkenalkan tema.Kemudian siswa memberikan respon atau 

gagasan atau pendapat yang relevan. Kemudian guru harus menerima jawaban tampa 

mengkritik terlebih dahulu,mungkin pada awalnya siswa atau peserta didik enggan 

untuk berbicara dalam kelompok, tetapi dengan kegiatan sumbang saran ini di 

harapkan semua siswa mau berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dan 

gagasan serta mendengarkan apa yang dikemukakan peserta didik lainnya. Oleh 

sebab itu, peserta didik menyesuaikan pengetahuan dan pemahaman dengan 

menerima informasi baru.Dalam pelaksanaan metode ini, guru bertugas memberikan 

masalah yang mampu merangsang pikiran siswa sehingga mereka mampu 

menanggapi. Guru tidak boleh menanggapi pendapat siswa, baik benar atau salah, 

juga tidak perlu menyimpulkannya. Siswa bertugas menanggapi masalah dengan 

mengemukakan pendapat, komentar, bertanya atau mengemukakan masalah 

baru.Mereka belajar dan berlatih merumuskan pendapat dengan bahasa dan kalimat 

yang baik. Teknik pelaksanaan metode Brainstorming  dalam kelas adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

2. Guru menyampaikan suatu materi. 
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3. Guru melontarkan masalah kepada siswa. 

4. Siswa mengemukakan pendapat atau komentar, sedangkan guru mencatatnya di 

papan tulis tanpa mengadakan perubahan. 

5. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi setiap gagasan yang telah 

dikemukakan tadi.
9
 

Menurut A. Surjadi tugas-tugas dalam penerapan metode brainstorming adalah: 

1)Pemimpin 

a. Hantarkanlah masalah ataupun isu yang dihadapi kelompok. 

b. Tunjuklah seorang penulis yang mencatat saran-saran yang diajukan anggota 

kelompok. 

c. Kemukakanlah peraturan-peraturan pokok bagi para anggota: 

1. Mengemukakan pemecahan dengan cepat. 

2. Kemukakanlah setiap gagasan yang terlintas dalam pikiran. 

3. Hindarkanlah mengevaluasi gagasan-gagasan orang lain. 

d. Tentukanlah berapa lamanya curah pendapat ini berlangsung; 

e. Mintalah saran-saran untuk pemecahannya. 

f. Tunjuklah sebuah komite untuk mengevaluasi bagaimana saran-saran itu 

dilaksanakan, atau pimpinlah kelompok itu agar kelompok bisa mengevaluasi 

secara cepat. 

2)  Anggota-anggota kelompok 

a. Berpikirlah dalam-dalam. 
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b. Kenakanlah setiap gagasan yang terlintas dalam pikiran sekalipun tidak 

masukdiakal. 

c. Jangan mengomentari, baik positif maupun negatif tentang saran-saran yang 

dikemukakan oleh anggota-anggota kelompok lainnya. 

d. Membantu mengevaluasi saran-saran itu bila curah pendapat telah selesai. 

e. Tentukanlah bagaimana informasi ini dipergunakan dan dilaksanakan. 

f. Membantu dalam mengevaluasi pengalaman belajar para warga belajar. 

 Teknik Brainstoming  digunakan karena memiliki banyak keunggulan seperti:  

1. Anak-anak aktif berfikir untuk menyatakan pendapat. 

2. Melatih siswa berfikir dengan cepat dan tersusun logis  

3. Merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang behubungan dengan 

masalah yang diberikan oleh guru. 

4. Meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. 

5. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temanya atau dari guru. 

6. Terjadi persaingan yang sehat. 

7. Anak mesa bebas dan gembira. 

8. Suasana demokratis dan disiplin  dapat di tumbuhkan.
10

 

Selain keunggulan teknik ini juga mempunyai kelemahan, kelemahan metode 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru kurang memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan 

baik. 
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2. Anak yang kurang semakin ketinggalan. 

3. Kadang-kadang pembicaraanya hanya monopoli oleh anak yang pandai saja. 

4. Guru hanya menampung pendapat tidak pernah merumuskan kesimpulan. 

5. Siswa tidak segera tahu apakah pendapatnya benar atau salah. 

6. Tidak menjamin pemecahan masalah. 

7. Masalah bias berkembang kearah yang tidak diharapkan. 

Namun demikian teknik ini sering menguntungkan, guru pasti dapat mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang akan terjadi, hanya penguasaan kelaslah yang dapat 

membantu guru menjalankan metode ini, agar lebih maksimal dan  berhasil maka 

harus di campur dengan teknik lain.
11

 Sumbang saran lebih efektif dalam kelompok-

kelompok karena efek komulatif dari masing-masing pikiran dirangsang oleh 

kreatifitas yang lain. Ketika siswa mulai berfikir tentang gagasan, mereka 

membanyangkan sebuah ruang koferensi dimana orang-orang mengitari meja 

tersebut. Jadi siswa merasakan bependapat sendiri  yang selama ini hanya 

melihatnya.
12

 

Berangkat dari latar belakang dari latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk meneliti dengan judul “Penggunaan Metode Brainstorming Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas 1V pada Pelajaran PKn Di MIN 12 

Garuntang Bandar Lampung’’. 
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B. Indentifikasi Masalah 

Memperhatikan situasi di atas,kondisi yang ada saat ini adalah: 

1. Pembelajaran PKn di kelas masih berjalan monoton. 

2. Belum ditemukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat. 

3. Belum ada kolaborasi antara guru dan siswa. 

4. Metode yang digunakan bersifat konvesional. 

5. Rendahnya prestasi siswa untuk mata pelajaran PKn. 

C. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Apakah penggunaan metode 

Brainstorming dapat meningkatkanaktivitas  belajar PKn peserta didik kelas 1V  MIN 

12 Garuntang Bandar Lampung?” 

E. Hipotesis Tindakan  

 Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya masih harus diujisecara empiris.
13

 Penelitian ini direncanakan 

terbagi ke dalam dua siklus, setiap siklus dilaksanakan mengikuti prosedur 

perencanaan (planning) tindakan(acting) pengamatan(observing) dan 

refleksi(reflecting) melalui ketiga siklus tersebut dapat diamati peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis tindakan 
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sebagai berikut “Dengan diterapkan pembelajaran metode Brainstorming dapat 

meningkatkam aktivitas siswa dalam belajar PKn”. 

D. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalahUntuk 

mengetahui penggunaan metode Brainstorming dapat menigkatkan aktivitas  belajar 

PKn  peserta didik kelas 1V MIN 12 Garuntang Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi lembaga, penggunaan metode Brainstorming dapat menjadi bahan acuan 

dalam menentukan alternatif strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan 

menyenangkan dari strategi pembelajaran sebelumnya. 

b. Bagi guru, penggunaan metode Brainstorming dapat mengembangkan 

kemampuan guru dalam mengelola sebuah proses pembelajaran yang aktif, kreatif 

dan menyenangkan. 

c. Bagi Siswa, Untuk meningkatkan aktivitas belajar serta kemampuan berbicara 

siswa kelas IV  MIN 12 Garuntang Bandar lampung. 

 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Aktivitas Belajar  

1. Pengertian Aktivitas Belajar  

Belajar bukanlah berproses dalam kehampaan, tidak pula pernah sepi dari 

berbagai aktivitas tidak pernah terlihat orang belajar tampa melibatkan aktivitas 

raganya, apalagi bila aktivitas belajar itu berhubungan dengan masalah belajar 

menulis, mencatat, memandang, membaca, mengingat, berfikir, latihan atau praktek 

dan sebagainya.Dalam belajar seseorang tidak akan menghindarkan diri dari situasi, 

situasi akan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar, 

bahkan  situasi itulah yang mempengaruhi aktivitas belajar apa yang dilakukan 

kemudian.
14

 

Pengajaran merupakan perpaduan dari dua aktifitas,yaitu: aktivitas mengajar 

dan aktivitas belajar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia aktifitas adalah kerja 

atau salah satu kegiatan dilaksanakan disetiap bagian.
15

Aktivitas mengajar 

menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan teciptanya jalinan 

komunikasi yang harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Jalinan 

komunikasi yang harmonis inilah yang menjadi indikator suatu aktivitas proses 

pengajaran itu akan berjalan lebih baik. Suatu pengajaran dikatakan berhasil apabila 

pendidik mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas serta mampu 
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menumbuhkembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga pengalaman 

yang diperoleh ketika proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan secara langsung 

oleh perkembangan pribadinya.
16

adapun ayat yang menjelaskan tentang pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

             

Artiny:”Dan perumpamaan-perumpamaan Ini kami buat untuk manusia; dan tiada 

yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”.(Q,S.Al.Ankabut: 43)  

Dengan demikian, belajar yang berhasil meski melalui berbagai macam 

aktivitas fisik maupun  aktivitas psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik dengan giat-

aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu bermain ataupun berkerja, ia tidak 

hanya duduk mendengarkan, melihat, atau hanya pasif. Peserta didik yang menpunyai 

aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya berkerja sebanyak-banyaknya 

atau banyak berfungsi dalam rangka pengajaran.
17

 

2.  Jenis-jenis aktivitas belajar 

Karena aktivitas belajar itu banyak macamnya maka para ahli mengadakan 

klasifikasi atas macam macam aktifitas  tersebut. Beberapa  di antaranya ialah:  

Paul D. Dierich membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok , ialah: 

a) Kegiatan-kegiatan visual                                                     

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati ekperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang-orang berkerja atau bermain. 
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b) Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prisip, menghubungkan suatu 

kejadian,mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interaksi. 

c) Kegiatan-kegiatan mendengarkan  

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan, atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan dan mendengarkan radio. 

d) Kegiatan-kegiatan menulis  

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes dan mengisi angket. 

 

e) Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, diagram peta, dan pola. 

f) Kegiatan-kegiatan metric 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat,melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelanggarakan permainan,menari dan berkebun. 

g) Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat,memecahkan masalah, menganalisis, factor-faktor, 

melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h) Kegiatan-kegitan emosional 

Minat, membedakan,berani, tenang dan lain-lain.
18

 

 

3. Manfaat Aktivitas Dalam Belajar  

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki manfaat 

tertentu, antara lain: 

a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

b. Membuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa. 

c. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan para siswa yang 

gilirannya dapar memperlancar kerja kelompok. 

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bernanfaat dalam angka pelayananperbedaan individual. 

e. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis, 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 

f. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan 

hubungan guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam pendidikan 

siswa. 
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g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistis dan konkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

h. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika.
19

 

 

4. Upaya Pelaksanaan Aktivitas Dalam Pembelajaran  

Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses 

pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanaan asas ini, maka 

dalam hal ini di pilih alternative pendayagunaan saja, yakni: 

a. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas 

Pelaksaan aktivitas dapat dilaksanakan dalam setiap kegiatan tatap muka 

dalam kelas yang berstruktur, baik dalam bentuk komunikasi langsung, 

kegiatan kelompok kecil, belajar independen. 

b. Pelaksanaan aktivitas belajar sekolah masyarakat 

Dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam bentuk membawa kelas 

ke dalam masyarakat, melalui metode karya wisata, survey, kerja 

pengalaman, pelayanan masyarakat, berkemah proyek dan sebagainya. 

c. Pelaksanaan aktivitas belajar dengan pendekatan cara belajar siswa aktif 

(CBSA). Pembelajaran dilaksanakan dengan titik beratpada keaktifan siswa 

dan guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber, yang memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk belajar.
20

 

 

 

5. Pengertian Belajar 

Bila terjadi proses belajar, besama itu pula terjadi proses mengajar, hal ini 

kiranya mudah dipahami, karena bila ada yang belajar sudah tentu ada yang 

mengajarnya,jika sudah terjadi proses dan saling berinteraksi antara yang 

belajar dan mengajar, masing-masing pihak berada dalam suasana 
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belajar.
21

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan lapisan 

masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa kata pelajar merupakan kata 

yang tidak asing bahkan sudah menjadi bagian yang tidak biasa dipisahkan dari 

kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal.Masalah 

pengertian belajar ini, para ahli psikologi dan pendidikan mengemukakan 

rumusan yang berlainan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-

masing,tentu saja mereka dapat bertanggungjawab secara ilmiah.
22

James O. 

Whittaker, misalnya merumuskan belajar sebagai prosesdimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan Cronbach 

berpendapat bahwa belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukan oleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 

a) Istilah belajar dalam devinisi kimble digunakan terbatas pada perubahan 

perilaku yang relatip menetap, bagaimana hasil perubahan-perubahan yang 

temporer dihasilkan oleh beberapa faktor seperti kelelahan, obat-obatan, 

penyakit, atau tampilan-tampilan yang besifat internal dan gagasan yang 

sederhana (bayangan-bayangan memori) yang berawal dengan mengkopi 

secara sederhana sesuai dengan apa yang diperoleh dari pengaruh indera dan 

kemudian di simpan di dalam tempat memori. 

b) Gagasan-gagasan yang kompleks dibentuk dengan hubungan antar gagasan 

dan kemudian mereka terhubung menjadi satu ikatan yang 

tergabung.Karenakan motivasi yang bervariasi yang dipandang berbeda 

dipelajari. 

 

 Kata belajar dalam pengertian kata sifat “mempelajari” berarti memperoleh 

pengetahuan melalui pengalaman dan mempersepsikan secara langsung dengan indra. 
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Adapun kata pengetahuan yaitu “mengetahui” adalah untuk memiliki pemahaman 

praktis melalui pengalaman dengan suatu hal. 

Ada empat jenis belajar, yaitu: 

a) habitasi yaitu belajar untuk mengabaikan stimulus yang menjadi familiar dan 

tidak memiliki konsekuensi serius. Contoh nya belajar mengabaikan bunyi detak 

jam baru. 

b) Pengondisian yaitu yang dimaksud dengan pengondisian klasik adalah belajar 

melalui peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain. 

c) Pengodisian operant. Dalam pengondisian operant orang belaja melalui respons 

dan akan diikuti oleh uutan tertentu. 

d) Belajar kompleks. Dalam belajar kompleks melibatkan sesuatu selain 

pembentukan asosiasi.
23

 

Dapat di simpulkan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga ingin 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasildari pengalaman individu 

dalam interaksi lingkungan yang menyangkut kognitif,afektif dan psikomotor.
24

 

6. 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 
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pendidikan itu tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik 

dilingkungan 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.
25

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 siswa secara aktif, 

baik individual maupun kelompok. Pencapaian tujuan belajar akan 

menghasilkan hasil belajar. Banyak para ahli ahli psikologi yang 

mendefinisikan hasil belajar. Menurut slameto belajar merupakan “suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkunganya.
26
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Hasil belajar adalah pola-pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikapa-sikap, apresepsi dan keterampilan. Merunjuk pemikiran 

Gagne, hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapakan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Kemampuan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi 

kemapuan  analitis sintesis fakta konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan melakukan dan mengarahakan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasikan dan ekternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemapuan menjadikan nilai-nilai sebagi standar prilaku.
27
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Menurut Suharsimi Arikunto, “hasil belajar untuk siswa dimaksudkan 

sebagai suatu tingkat kemampuan yang dimiliki bagi program tertentu”.
28

 

Sedangkan menurut Ahmad Susanto, “hasil belajar merupakan perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa yang menyangkut yang mencakup aspek 

kognitif, psikomotor dan afektif sebagai hasil pembelajaran”.
29

 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah mengalami proses belajar 

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

a. Macam-Macam Hasil Belajar 

Macam-macam  hasil belajar diantaranya yaitu:  

1. Pemahaman konsep  

Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut 

Bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan 

memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh 

mana siswa dapat memahami serta mengertia apa yang ia baca, yang dilihat, 

yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi 

langsung yang ia lakukan.  

Menurut dorothy J. Skeel dalam Nursid Sumaatmadja  konsep 

merupakan sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, 
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atau suatu pengertian. Jadi konsep ini merupakan sesuatu yang telah melekat 

dalam hati seseorang dan tergambar dalam pikiran, gagasan, atau suatu 

pengertian. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahawa pemahaman 

konsep adalah kemampuan untuk menyerap arti dari materi yang dipelajari 

yang telah melekat dalam hati seseorang dan tergambar dalam pikiran, 

gagasan, atau suatu pengertian. 

2. Keterampilan proses  

Usman dan Settiawati mengemukakan keterampilan proses 

merupakan keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan 

metal, fisik dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang 

lebih tinggi dalam diri siswa. Indrawati merumuskan bahwa keterampilan 

proses merupakan keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun 

psikomotorik) yang dapat digunaka untuk menemukan suatu konsep yang 

telah ada sebelumnya. Keterampilan proses dibagi menjadi dua tingkatan 

yaitu; keterampilan proses tingkat dasar, dan keterampilan proses terpadu.
30

 

3. Sikap 

Menurut Sardiman, sikap merupakan kecenderungan untuk 

melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan tehnik tertentu terhadap 

dunia sekitar baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. 

Sikap merujuk pada perubahan, prilaku, atau tindakan seseorang.Dalam 
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hubungannya dengan hasil belajar siswa, sikap ini lebih diarahkan pada 

pengertian pemahan konsep. Dalam pemahaman konsep, maka domain yang 

sangat berperan adalah domain kognitif. 
31

 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Secara global, factor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
32

 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani 

dan rohani siswa. 

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

disekitar siswa.  

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

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.  

 

1. Faktor internal siswa  

Faktor yang berasal dari dalam siswa 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 siswa. Kondisi umum 
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jasmani dan tonus dapat mempengaruhi semangat dan intesitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, akan menurunkan 

kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun 

kurang atau tidak berbekas. Begitupun dengan kondisi organ-organ khusus 

siswa, seperti tingkat kesehatan indra juga sangat mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan. 

2) Aspek psikologi (yang bersifat rohani) 

Aspek psikologi terdiri dari: Tingkat Kecerdasan atau intelegensi, 

sikap, bakat, minat dan motivasi siswa. Tingkat intelegensi siswa 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. 

2. Faktor Ekternal Siswa   

Selain faktor yang telah disebutkan di atas, juga terdapat faktor eksternal 

yang mempengaruhi aktifitas belajar siswa yaitu: 

 



 

 

1) Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, dan 

teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. 

Lingkungan sosial yang paling banyak mempengaruhi kegiatan belajar 

siswa 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 siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa.  

3) Faktor Pendekatan Belajar  

Di samping faktor internal dan ekternal siswa, faktor pendekatan belajar 

juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses pembelajaran siswa 

tersebut. Seorang siswa yang terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar 

deep (mendalam) lebih berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang 

bermutu.  

 

B. Sumbang Saran (Brainstorming) 

1. Pengertian metode  Brainstorming 

Musyawarah berasal dari bahasa arab yang bermakna (mengeluarkan atau 

menampakkan Sesuatu). Adapun yang dimaksud musyawarah dalam istilah 

fikih adalah meminta sesuatu pendapat orang lain atau umat mengenai suatu 



 

urusan atau masalah. Perundingan itu juga disebut musyawarah karena 

masing – masing orang di harapkan mengeluarkan pendapatnya tentang 

masalah yang dibicarakan. Islam memandang musyawarah sebagai hal yang 

sangat penting bagi kehidupan insani. Dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara melainkan juga kehidupan berumah tangga. 
33

adapun ayat yang 

menjelaskan tentang musyawarah derikut ini: 

               

                       



Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”( Q.s Ali Imron.159) 

 

Dari ayat di atas dapat di pahami dari setiap urusan dapat di musyawarahkan 

secara baik-baik, dengan adanya musyawarah kita dapat banyak gagasan 

yang di hasilkan dari sumbang saran atau pendapat dari peserta musywarah 

tersebut. Oleh karena itu di dalam pembelajaran dimunculkan suatu metode 

atau teknik yang dapat membiasakan siswa dapat bermusyarah dengan baik 
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dan tidak merasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya  dalam 

perkumpulan atau di dalam kelas. 

 

Brainstorming adalah suatu teknik atau cara mengajar yang dilaksanakan guru 

di dalam kelas. Ialah dengan cara melontarkan masalah di dalam kelas oleh guru, 

kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat sehingga masalah tersebut 

berkembang menjadi masalah baru, atau dapat diartikan pula sebagai arti cara untuk 

mendapatkan banyak ide dari kelompok manusia pada waktu yang sangat singkat.
34

 

Tujuan penggunaan teknik ini  ialah untuk menguras habis, apa yang di 

fikirkan oleh para siswa dalam menanggapi masalah yang dilontarkan guru di dalam 

kelas. Dalam penggunaan metode ini tugas guru adalah memberikan masalah yang 

dapat merangsang siswa, sehingga mereka menanggapi, dan guru tidak boleh 

mengomentari bahwa pendapat siswa salah atau benar dan tidak pelu disimpulkan,  

guru hanya menampung semua peryataan pendapat siswa, sehingga semua siswa di 

dalam kelas mendapat giliran. 

Brainstorming di rancang agar diskusi menjadi menyenangkan dan santai, 

tetapi harus menaati aturan yang di tetapkan agar behasil. Ada seperangkat aturan 

agar peserta harus di ikuti dan prosedur yang di rancang secara jelas terhadap seluruh 

kegiatan. Aturan-aturan tersebut di rancang untuk membantu proses berfikir kreatip 
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dan mengatasi hambatan untk mengembangkan ide-ide baru yang di miliki setiap 

orang, peraturan dalam pelaksanaan Brainstorming adalah sebagai berikut.
35

 

a. Tidak ada kritik  

 Guru tidak boleh mengkriktik ide yang disampaikan dan setiap ide di pebolehkan 

atau di catat. Peserta didik juga tidak boleh menilai atau mengkritik dalam tahab 

mengeluarkan ide.penilaian di tangguhkan hingga tahab evaluasi. 

b. Bebas dan santai  

 Setiap peserta didik bebas untuk menyumbangkan  ide setiap saat dan membangun 

ide-ide lain dalam dirinya. 

c. Fokus pada kuantitas ide (bukan kualitas) 

 Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin pada tahab 

awal kegiatan, sangat penting untuk menggali ide sebanyak mungkin tampa 

memperhatika kualitas ide yang disampaikan oleh peserta didik. 

d. Setiap ide harus di catat  

 Setiap ide harus ditulis, walaupun bukan merupakan ide yang bagus atau mirip 

dengan ide yang disampaikan sebelumnya.
36

 

2. Teknik pelaksanaan metode Brainstorming 

Dalam pelaksanaan metode ini, guru bertugas memberikan masalah yang 

mampu merangsang pikiran siswa sehingga mereka mampu menanggapi. Guru tidak 

boleh menanggapi pendapat siswa, baik benar atau salah, juga tidak perlu 
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menyimpulkannya. Siswa bertugas menanggapi masalah dengan mengemukakan 

pendapat, komentar, bertanya atau mengemukakan masalah baru. Mereka belajar dan 

berlatih merumuskan pendapat dengan bahasa dan kalimat yang baik. Teknik 

pelaksanaan metode Brainstorming  dalam kelas adalah sebagai berikut: 

6. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

7. Guru menyampaikan suatu materi. 

8. Guru melontarkan masalah kepada siswa. 

9. Siswa mengemukakan pendapat atau komentar, sedangkan guru mencatatnya di 

papan tulis tanpa mengadakan perubahan. 

10. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi setiap gagasan yang telah 

dikemukakan tadi.
37

 

Menurut A. Surjadi tugas-tugas dalam penerapan metode brainstorming 

adalah: 

1. Pemimpin 

g. Hantarkanlah masalah ataupun isu yang dihadapi kelompok. 

h. Tunjuklah seorang penulis yang mencatat saran-saran yang diajukan 

anggota kelompok. 

i. Kemukakanlah peraturan-peraturan pokok bagi para anggota: 

1. Mengemukakan pemecahan dengan cepat. 

2. Kemukakanlah setiap gagasan yang terlintas dalam pikiran. 

3. Hindarkanlah mengevaluasi gagasan-gagasan orang lain. 

                                                             
37

A. Surjadi, Membuat Siswa Aktif Belajar, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 33. 



 

j. Tentukanlah berapa lamanya curah pendapat ini berlangsung; 

k. Mintalah saran-saran untuk pemecahannya. 

l. Tunjuklah sebuah komite untuk mengevaluasi bagaimana saran-saran itu 

dilaksanakan, atau pimpinlah kelompok itu agar kelompok bisa 

mengevaluasi secara cepat. 

2. Anggota-anggota kelompok 

g. Berpikirlah dalam-dalam. 

h. Kenakanlah setiap gagasan yang terlintas dalam pikiran sekalipun tidak 

masukdiakal. 

i. Jangan mengomentari, baik positif maupun negatif tentang saran-saran 

yang dikemukakan oleh anggota-anggota kelompok lainnya. 

j. Membantu mengevaluasi saran-saran itu bila curah pendapat telah selesai. 

k. Tentukanlah bagaimana informasi ini dipergunakan dan dilaksanakan. 

l. Membantu dalam mengevaluasi pengalaman belajar para warga belajar. 

3. Kelebihan dan kelemahan metode Brainstorming 

Teknik Brainstoming  digunakan karena memiliki banyak keunggulan 

seperti:  

9. Anak-anak aktif berfikir untuk menyatakan pendapat. 

10. Melatih siswa berfikir dengan cepat dan tersusun logis  

11. Merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang behubungan dengan 

masalah yang diberikan oleh guru. 

12. Meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. 



 

13. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temanya atau dari guru. 

14. Terjadi persaingan yang sehat. 

15. Anak mesa bebas dan gembira. 

16. Suasana demokratis dan disiplin  dapat di tumbuhkan.
38

 

 

Selain keunggulan teknik ini juga mempunyai kelemahan, kelemahan metode 

ini adalah sebagai berikut: 

8. Guru kurang memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan 

baik. 

9. Anak yang kurang semakin ketinggalan. 

10. Kadang-kadang pembicaraanya hanya monopoli oleh anak yang pandai saja. 

11. Guru hanya menampung pendapat tidak pernah merumuskan kesimpulan. 

12. Siswa tidak segera tahu apakah pendapatnya benar atau salah. 

13. Tidak menjamin pemecahan masalah. 

14. Masalah bias berkembang kearah yang tidak diharapkan. 

Namun demikian teknik ini sering menguntungkan, guru pasti dapat 

mengatasi kelemahan-kelemahan yang akan terjadi, hanya penguasaan kelaslah yang 

dapat membantu guru menjalankan metode ini, agar lebih maksimal dan  berhasil 

maka harus di campur dengan teknik lain.
39

Sumbang saran lebih efektif dalam 

kelompok-kelompok karena efek komulatif dari masing-masing pikiran dirangsang 
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oleh kreatifitas yang lain. Ketika siswa mulai berfikir tentang gagasan, mereka 

membanyangkan sebuah ruang koferensi dimana orang-orang mengitari meja 

tersebut. Jadi siswa merasakan bependapat sendiri  yang selama ini hanya 

melihatnya.
40

  

C. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

i. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melahirkan nilai luhur 

dan moral yang berakar pada budayabangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral 

ini diharapkan dapat diwujudkan  dalam bentuk prilaku kehidupan siswa sehari-

hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan mahluk citaan 

Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan usaha untuk membekali siswa dengan 

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga 

dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela nega agar menjadi warga 

yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.
41

 

Adapun menurut tim ICCE UIN Jakarta, pendidikan kewarganegaraan 

adalah suatu proses yang dilakukan suatu lembaga pendidikan dimana seseoang 

mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersabgkutan 

memilikipolitical knowledge, awareness, attitude, political efficacy, dan 
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political participacion, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara 

rasional. 

ii. Pembelajaran  pendidikan kewarganegaraan  

Pembelajaan PKn di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu proses 

belaja mengajar dalam angka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 

baik dan membentuk manusia indonesia seutuhnya dalam pembentukan 

karakter bangsa, yang di harapkan mengarah pada pencitaan suatau masyarakat 

yang menempatkan `demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

dilandaskan pada pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku yang 

diselenggaakan selama enam tahun. 
42

 

PKn perlu diajarkan kepada anak, sedikitnya ada tiga alasan yang 

melandasinya, sebagai yang dikatakana oleh djahiri yaitu: 

a) Bahwa sebagai makhluk hidup manusia bersifat multikodrati dan multi 

fungsi  peran (status); manusia bersifat multikonfleks, dan manusia juga 

memiliki kodrat ilahi, social, budaya, ekonomi dan politik. 

b) Bahwa setiap manusia menunjukan intergritas atau keterkaitan atau 

keperdulian manusia akan sesuatu, sesuatu ini bias materiel, imateriel, 

kondisional atau waktu. 

                                                             
 
42

Ibid. h. 227. 



 

c) Bahwa manusia unik (uniqe human) hal ini krena multipontensi dan fungsi 

peran serta serta kebutuhan.
43

 

Sejalan dengan pendapat Djahirin, Dasim Budimansyah dan supriyati 

juga sependapat bahwa pendidikan PKn ini sangat penting dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pendidikan PKn ini harus dibangun 

atas dasar tiga paradigma, yaitu: 

a) PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan 

untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Indonesia yang 

berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. 

b) PKn secaa teoritis diancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat 

dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat saling 

berpenetrasi dan terintergrasi dalam konteks subtansi ide, nilai, konsep, dan 

moral pancasila, kewarganegaraan yang demokatis, dan bela Negara. 

c) PKn secara programatik diancang sebagai subjek pembelajaran yang 

menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar 

dalam bentuk sebagai prilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga Negara dalam 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih 
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lanjut ide, nilai, konsep, dan moral pancasila, kewarganegaraan yang 

demokratis dan bela Negara.
44

 

iii. Ruang Lingkup Pembelajaran PKn di MI  

Ruang lingkup pembelajaan PKn MI sebagaimana yang dinyatakan pada 

kurikulum nasional yang tercantum dalam pemerdiknas 22/2006 tentang standar isi 

adalah sebagai berikut: 

a) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan 

negara kesatuan Republik  Indonesia, partisipasi dalam pembelaan Negara, sikap 

positif terhadap Negara kesatuan republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan 

keadilan. 

b) Norma, hukum, dan pelatuan meliputi tata tertib dalam kehidupan keluarga, tata 

tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, 

norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan 

peradilan nasional, hukum peadilan internasional.  

c) Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota 

masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan kehormatan 

dan perlindungan HAM. 

d) Kebutuhan warganegara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai 

masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluakan pendapat, 

mengargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga Negara.  

                                                             
 
44

Ibid., h. 230. 



 

e) Konstitusi Negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang petama, 

konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara 

dengan konstitusi. 

f) Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintah desa, kecamatan,pemerintah daerah, 

otonomi-pemerintahan pusat demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya 

menuju masyarakat madani, system pemerintahan, pers dalam masyarakat 

demokrasi.
45

 

iv. Tujuan Pembelajaran PKn 

Tujuan pembelajaran PKn di sekolah dasar adalah untuk membentuk watak 

atau karkteristik warga Negara yang baik. Menurut mulyasa tujuan mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan adalah untuk dijadikan siswa agar: 

a) Mampu berfikir secara 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 bisa bertindak secaa cerdas dalam semua 

kegiatan. 

c) Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup 

bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu 

memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dengan baik.
46

 

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar memberikan pelajaran pada 

siswa untuk memahami dan membiasakan dirinya dalam kehidupan di sekolah 

ataupun di luar sekolah, karena materi pendidikan kewarganegaraan menekankan 

pada pengalaman dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang di tunjang dari 
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pengetahuan dan pengertian sederhana sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan 

berikutnya.
47

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa tujuan PKn di sekolah 

dasar adalah untuk menjadikan warga Negara yang baik, yaitu warga Negara yang 

tahu, mau,sadar, akan hak dan kewajibanya.
48

 

 

D. Pembelajaran PKn dengan  menggunakan Brainstorming 

Metode  sumbang saran (Brainstorming) dalam pembelajaran PKn diharapkan 

memberi kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk lebih banyak 

berpartisipasidalam proses pembelajaran. Hal ini seperti tahap-tahap pembelajaran 

berikut: 

a. Pahami aturan untuk melakukan brainstormingdan sampaikan atau kemukakan 

kembali aturan tersebut  atau menempelkannya di dinding sehingga semua 

peseta didik dapat melihat lembaran aturan tersebut. 

b. Tuliskan topik bahasan pada papan tulis, yakni: apa yang akan di bahas dalam 

brainstorming? Topik dapat dipersiapkan sesuai dengan silabus. 

c. Guru menunjuk peserta didik untuk menulis ide-ide pada papan tulis. 

d. Guru meminta peserta didik atau kelompok untuk mengemukakan ide yang 

terkait dengan topik yang di bahas, ide yang di kemukakan di catat di papan 

tulis. 
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e. Berhenti dan istirahat untuk menetaskan ide (masa inkurbasi). Jika diencana 

untuk melanjutkan ketahap evaluasi (pada satu pertemuan) istirahat dapat 

diselilingi dengan diskusi untuk menglarifikasi ide-ide tersebut, bukan untuk 

mengkritik. 

f. Tahab evaluasi ide, Evaluasi  dilakukan setelah  masa ikubasi.
49

 

E. Hasil Penelitian Relevan 

Hasil penelitian dalam skripsi ini yang dilakukan oleh Suryani Fitrianingsih 

dengan judul “penggunaan metode Brainstorming upaya meningkatkan keaktifan dan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn kopentensi dasar mendiskripsikan 

pemerintahan Indonesia di SMPN 1 Girimarto Wonogiri”. Terbukti rata-rata prestasi 

belajar siswa pada pra tindakan rata-rata kemapuan awal 69.7, pada siklus 1 

meningkat dengan rata-rata 78.4 dengan presentase 70,4 %, dan pada siklus II lebih 

meningkat dengan nilai rata-rata 79.4 dengan presentase  85,2%.
50

 

Hasil penelitian dalam skripsi ini yang dilakukan oleh Nursadi dengan judul 

“meningkatkan keaktifan belajar pada mata pelajaran bahasa indonesia melalui 

metode Brainstorming di SDN 019 Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten 

Kampar”terbukti rata-rata prestasi belajar siswa pada pra tindakan 17.7%, pada siklus 

1 46.6%, pada siklus II 88.7%.
51
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Dari penelitian yang relevan diatas tentunya mempunyai perbedaan dengan 

skripsi ini dimana semua peneliti menggunakan metode pembelajaran Brainstorming 

dengan pelajaran yang berbeda dan tingkat pendidikan yang berbeda pula yaitu di 

tingkat SMP dengan pelajaran PKn dan tingkat SD dengan pelajaran  Bahasa 

Indonesia. Disini peneliti mencoba menerapkan metode Brainstorming  terhadap 

pelajaran PKn di MIN 12 Garuntang Bandar Lampung. 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.Istilah metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yaitu jalan 

atau  cara jadi metode adalah cara melakukan sesuatu.
52

Penelitianadalah suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai 

menyusunan laporanya.
53

Adapun penelitian menurut David H. Peny adalah pemikiran 

yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahanya memerlukan 

pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
54

 

Dalam penelitian terdapat aturan-aturan yang sering disebut dengan metodologi 

penelitian. Metodologi penelitian  berasal dari kata “metode” yang artinya suatu cara 

yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. 

Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara 

seksama untuk mencapai suatu tujuan.
55

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang 

dimaksud metodologi penelitian adalah suatu ilmu tentang cara mendapatkan data 

melalui kegiatan mencermati suatu obyek. Dengan menggunakan aturan metodologi 

tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan 

mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti sendiri. 
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B. Jenis Penelitian     

Penelitian ini  menggunakan Penelitian Tindakan Kelas  (PTK). Dalam hal ini 

peneliti  mengobservasi pembelajaran  yang didesain menggunakan metode sumbang 

saran berupa aktivitas belajar siswa yang berujung pada hasil belajar siswa.Penelitian 

Tindakan Kelas adalah penelitian tindakan (action research) yang dilaksanakan oleh 

guru di dalam kelas.penelitian tindakan pada hakikatnya merupakan rangkaian “riset-

tindakan-riset-tindakan dan seterusnya” yang dilakukan secara siklik dalam rangka 

memecahkan masalah, sampai masalah itu terpecahkan.
56

 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggungjawab guru 

khususnya dalam pengelolaan pembelajaran.Melalalui PTK, guru dapat 

meningkatkan kinerjanya secara terus menerus dengan melalui refleksi diri (self 

reflection), yakni upaya menganalisis untuk menemukan kelemahan-kelemahan 

dalam proses pembelajaran yang dilakukannya, kemudian merencanakan untuk 

prosesperbaikan serta menginplementasikan dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan program pembelajaran yang telah disusunnya dan diahiri dengan refleksi.
57

 

Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian tindakan kelas (Classroom action 

researt) ada tiga pengertian yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan 

aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat 

dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 
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b. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. 

c. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran 

yang sama dari guru yang sama juga.
58

 

 

 Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terdapat kegiatan belajar berupa 

suatu tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Digambarkan sebagai berikut: 
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1. Siklus 1 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebelum meneliti tindakan kelas dilakukan.Peneliti pengadakan pengamatan 

disekolah, dan telah mengetahui permasalahan yang terjadi disekolah. Setelah 

mengetahui permasalahannya  penelitingemukanakan solusi untuk 

memperbaiki permasalahan dalam pembelajaran PKn kepada guru. 

2) Mempersiapkan bahan dalam mendemonstrasikan materi. Peneliti mempersiapkan 

bahan-bahan yang digunakan pada saat menjelaskan materi dengan demonstrasi. 

3) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan 

pembelajaran dibuat berdasarkan kurikulum yang digunakan oleh sekolah yaitu 

kurikulum 2013. RPP ini dibuat oleh guru/peneliti agar sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 

4) Menyiapkan lembar kegiatan siswa (LKS). Peneliti membuat LKS berdasarkan 

materi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lembar kegiatan siswa ini 

akan dikerjakan secara individu  oleh siswa. 

5) Menyiapkan topik permasalahan.Peneliti menyiapkan topik 

permasalahauntuksiswa mengeluarkan ide atau gagasan dari topik permasalah 

yang telah disediakan guru. Setiap yang dikeluarkan oleh siswa maka harus 



 

dicatat. Sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode 

Brainstirming (sumbang saran). 

6) Membuat lembar observasi aktivitas belajar siswa. Lembar ini digunakan untuk 

melihat sebarapa banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk kemudian 

dilakukan perhitungan.  

7) Membuat lembar observasi aktivitas guru. Lembar ini digunakan untuk 

mengetahui aktivitas guru dalam mengajar. 

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

diajarkan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan oleh guru adalah membagi 

kelompok, memberikan materi, membagikan lembar kerja siswa, membimbing siswa 

presentasi, serta melakukan tes diakhir siklus pembelajaran. 

Langka-langkah pembelajarannya adalah: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru mengajak siswa untuk berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. 

b) Guru mengabsen siswa 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d) Guru memberikan motivasi dan apresepsi 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi kelompok yang terdiri dari 4–5 orang secara heterogen (campuran 

baik prestasi, jenis kelamin, suku dan lain–lain) 



 

b) Guru memberikan materi pelajaran 

c) Guru mempersilahkan siswa mengeluarkan saran yang berkaitan secara satu 

persatu. 

d) Guru memantau peserta didik melakukan sumbang saran secara bergantian. 

e) Memberikan pujian terhadap atas keberanian peserta didik mengukapkan 

pendapatnya. 

3) Kegiatan Akhir (Penutup) 

a) Guru dan peserta didik bersama-sama menarik kesimpulan 

b) Salam  

 

c. Tahap Observasi 

Pada tahap ini dilakukan observasi  meliputi: merekam, mendokumentasi segala 

sesuatu yang diberkaitan dengan penelitian saat jam pelajaran berlangsung. 

Pelaksanaan tindakan dengan menggunakan  lembar observasi  yang telah dibuat. 

d. Tahap Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, memahami dan membuat perbaikan  

berdasarkan pengamatan. Hasil refleksi didapat dari  hasil observasi setiap siklus  

yang dikumpulkan dan dianalisis hasilnya digunakan  untuk memperbaiki 

pelaksanaan pada siklus berikutnya, yang akhirnya  dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 



 

2. 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 

meningkatkan hasil belajar  siswa setelah  mendapat tindakan dalam siklus II, maka 

dilaksanakan kegiatan evaluasi. 

C. Setting Penelitian dan Subyek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dikelas  IV di MIN 12  Bandar 

Lampung tahun ajaran 2015/2016. Adapun alasan yang mendasari penelitian ini 

adalah  karena sekolah masih menggunakan pembelajaran yang konvensional padahal 

lokasi sekolah sudah berada diperkotaan yang mana biasanya pembelajaran terbilang 

bagus. Dan juga hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn masih terbilang rendah. 

Untuk saat ini guru belum pernahmenggunakan metode pembelajaran 

brainstorming,maka siswa diharapkan dapat memiliki prestasi belajar yang optimal 

dan tercapainyatujuan pembelajaran mata pelajaran PKN secara efektif dan efisien.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlangsung selama satu bulan yakni empat kali pertemuan, 

dengan rincian dua siklus dalam penelitian. 



 

 

3. Subjek Penelitian  

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini siswa kelas IV B MIN 12   

Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 26 orang. Siswa laki-

laki 15 orang dan siswa perempuan 11 orang khusus mata pelajaran PKn. Hal  ini 

dikarenakan PTK cendrung bersifat partisipatif. Paling tidak peneliti melibatkan guru 

sebagai pengajar dan siswa sebagai subjek dalam proses penelitian. Peneliti tidak 

mampu mengungkap masalah yang timbul berikut penyebabnya secara akurat 

partisipatif aktif dari para guru yang mengajar setiap harinya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengadakan survey ke Sekolah. 

Data-data yang diperoleh pada saat survey itulah  yang akan dijadikan dalam objek 

penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data, metode yang peneliti gunakan, yaitu: 

 

NO 

 

KEGIATAN 

Minggu ke-  

Ket 

1 2 3 4 5 

1 Perencanaan        

 Menyusun konsep pelaksaan        

 Menyepakati jadwal penelitian 

dengan guru 

       

 Menyusun instrument        

2 Pelaksanaan       

 Melakukan tindakan I         

 Melakukan tindakan II         

3 Pengelolaan data dan menyusun 

laporan 

       



 

1. Metode Observasi  

Observasi adalah proses pengamatan atau pengambilan data untuk memotret 

seberapa jauh tindakan yang akan dicapai.
59

Observasi dapat didefinisikan  sebagai 

pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian  perilaku dan suasana  

yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
60

Berdasarkan 

pengertian tersebut maka metode observasi dapat diartikan sebagai metode 

pegumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat  secara sistematis gejala-

gejala  yang diselidiki. Metode ini digunakan pada kegiatan selama tindakan dalam 

pembelajaran  yang menggunakan metode sumbang saran (brainstorming). Dalam 

penelitian ini perilaku  dan tanggung jawab siswa yang diamati 

adalah:Memperhatikanguru mengulas materi, keaktifan individu atau dalam 

kelompok belajar, menjawab pertanyaan guru memberi pendapat,ide-ide atau gagasan 

yang dan kemampuan memahami materi. Metode ini digunakan  sebagai metode 

pokok  dalam penelitian  tindakan kelas  yang peneliti lakukan. 

2. Metode Tes 

Tes adalah serentatan pertanyaan  atau latihan serta alat lain yang digunakan  

untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan Intelegensi, kemampuan atau bakat  yang 
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dimiliki  oleh individu/kelompok.
61

Berdasarkan pengertian tersebut maka metode tes 

dapat diartikan  sebagai suatu pertanyaan atau soal-soal  yang harus dikerjakan siswa 

setelah proses pembelajaran  untuk mengukur ketrampilan  dan pengetahuan siswa. 

Metode ini diberikan pada akhir siklus I dan Siklus II. Metode tes ini dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas dan hasil belajar  siswa disetiap siklus  setelah pembelajaran 

melalui metode sumbang saran (brainstorming). 

3. Metode Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah sebuah dialog/tanya jawab yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(interviewee).
62

Berdasarkan pengertian tersebut maka metode interview  atau 

wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih  

dalam rangka mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Metode interview yang 

akan peneliti laksanakan adalah termasuk  metode interview terpimpin karena dalam 

hal ini peneliti menyiapkan kerangka  pertanyaan yang akan diajukan sehingga arah 

dan irama interview sepenuhnya berada ditangan interviewe. 

4. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode  yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku majalah, 
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peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
63

Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka metode dokumentasi  adalah suatu cara di dalam 

pengumpulan data-data yabg diperlukan  melalui catatan tertulis. Metode 

dokumentasi  ini digunakan untuk memperoleh data mengenai aktivitas dan  hasil 

belajar  PKn siswa kelas 1V B MIN 12 Bandar Lampung, tentang jumlah guru dan 

karyawanMIN 12 Bandar Lampung dan jumlah siswa yang ada di MIN 12 Bandar 

Lampung. 

E. Indikator Keberhasilan 

Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua 

siklus, tetapi jika ternyata belum memperoleh hasil yang diinginkan akan dilanjutkan 

kesiklus berikutnya.Ciri-ciri keberhasilan tersebut ditandai dengan adanya 

peningkatan yang terjadi setiap siklusnya dan aktivitas belajar yang sesuai dengan 

standar ketuntasan yang lebih maksimal.Adapun indikator keberhasilan yang peneliti 

tentukan yaitu peningkatan presentasi aktivitas belajar peserta didik menjadi  70-99% 

aktivitas belajar siswa. 

Untuk menghitung presentase aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan rumus:  

    P = 
𝐹

𝑁
x100% 

Keterangan:  

P : Angka Presentase  

F : Nilai Aktivitas  

N : Jumlah Individu 

Kriteria keberhasilan penelitian dari aktivitas belajar dapat dilihat dari skor penilaian 

berikut ini: 
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- ± 100%   = Sangat Aktif 

- 70% - 99%  = Aktif  

- 50% - 69%  = Cukup Aktif  

- 30% - 49%  = Kurang Aktif  

- 0% - 29%  = Tidak Aktif 

  

F. Tehnik Analisis Data   

Data yang dianalisis diwakili oleh moment refleksi dengan penelitian tindakan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merefleksi hasil 

pengamatan dan wawancara terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Data 

yang berupa kata-kata atau kalimat dari catatan lapangan diolah menjadi kalimat-

kalimat yang bermakna  dan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif 

adalah memperoleh kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang 

sedang dikaji secara empiris.Data kuantitatif digambarkan, diuraikan dan 

dipresentasikan dengan angka-angka perolehan siswa dari siklus awal sampai siklus 

ahirdan kemudian untuk ditarik suatu kesimpulan. 

Adapun langkah–langkah dalam tehnik analisis data yaitu:
64

 

1. Data Reduction (reduksi data) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal–hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal–hal yang penting di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. 

2. Data Display (Penyajian Data) 
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Mendeskripsikan data sehingga data yang telah diorganisir menjadi 

bermakna.Mendeskripsikan data bisa dilakukan dalam bentuk negatif, membuat 

grafik atau menyusunya dalam bentuk tabel. 

3. Verifikasi (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.  

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar, peneliti menganggap 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode sumbang saran 

(Brainstorming)dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dan dikatakan 

berhasil jika hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 

 

 

 

  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil MIN 12 Garuntang Bandar Lampung  

1. Sejarah berdirinya MIN Garuntang Bandar Lampung  

Berdirinya MIN 12 Garuntang ini berlatar belakang dari kebutuhan 

masyarakat terhadap sekolah dasar yang pada waktu itu belum ada, dengan kondisi 

tersebut telah didirikan MI Filial sampai dengan tahun 1972 dan berkembang menjadi 

MIN Garuntang pada tahun 1995. 

Melalui proses pendidikan dan pemgajaran tersebut, tercatat kepala atau pimpinan 

pada saat pertama sampai sekarang adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahun 1972-1995 dipimpin oleh Bapak Cjaal Haq 

2. Pada tahun 1995-2006 dipimpin oleh Ibu H. Chaerijah M, A.Md 

3. Pada tahun 2006-2012 dipimpin oleh Ibu Dra. Zaenal Umar, M.Pd.I 

4. Pada tahun 2012 sampai sekarang dipimpim oleh Ibu Thintisnawati, S.Ag. 

Madrasah ibtidaiyah Negeri Garuntang berdasarkan keputisan Menteri Agama 

No. 16  tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri dengan KMA Nomor.174 Tahun 2003 terdiri dari 

1. Kepala Madrasah 

2. Tata Usaha 

3. Kelompok Fungsional Guru. 



 

MIN Garuntang adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang terletak di jalan Yos 

Sudarso No. 169 kecamatan Teluk Betung Selatan/Bumi Waras Kota Bandar 

Lampung. MIN Garuntang ditetapkan sebagai Madrasah Ibtidaiyah Negeri sejak 

tahun 2002 Nomor 2930 tahun 2002 pada tanggal 28 Februari 2002. 

2. Visi dan Misi MIN Garuntang 

a. Visi MIN Garuntang  

Adapun Visi MIN Garuntang Bandar Lampung adalah “Unggul dalam 

Kualitas, Islami dan Populis”. Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita 

masdrasah yang : 

1) Berorientasi kedepan dengan potensi kekinian  

2) Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat 

3) Ingin mencapai keunggulan  

4) Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga madrasah 

5) Mendoong adanya perubahan yang lebih baik pengarahkan ke langkah-

langkah strategis. 

b. Misi MIN Garuntang  

Untuk mencapai Visi tersebut perlu ditetapkan Misi berup kegiatan 

jangka panjang dengan arah yang jelas. Untuk itu maka setiap kerja komunitas 

pendidikan diharapkan selalu menumbuhkan disiplin sesuai dengan aturan 

bidang kerja masing-masing, saling menghormati dan saling percaya dan tetap 

menjaga hubungan kerja yang hamonis dengan berdasarkan pelayanan prima, 



 

kerjasama, dan silahtuahmi. Berikut ini meupakan misi yang dirumuskan 

berdasarkan misi madrasah MIN Gauntang diatas: 

1) Melaksanakan poses pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan 

efisien. 

2) Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi 

dirinya. 

3) Menciptakan suasana yang kondusif untuk keefektifan seluruh kegiatan 

madrasah. 

4) Menumbuhkan semangat dan keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga madrasah. 

5) Menumbuhkan rasa mengembangkan tenaga yang profesional, disiplin dan 

kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

6) Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu 

pengetahuan, olahaga dan teknologi. 

7) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan dan media pembelajaran 

secara efektif dab efesien. 

8) Mendorong terjadinya hubungan harmonis baik internal maupun eksternal. 

9) Menumbuhkan penghayatan dan engamalan terhadap ajaran agama Islam 

dan budaya bangsa sehingga terbangun peseta didik yang kopenten dan 

berahlak mulia. 

10) Mendorong lulusan yang berkualitas, berpestasi, berahlak mulia dan 

bertakwa kepada Allah SWT. 



 

 Kemudian tujuan MIN 12 Garuntang yang mengacu pada visi dan misi 

tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam prestasi, islami, dan populis. 

2. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan yang berilmu pengetahuan dan 

teknologi serta beriman, bertaqwa kepada Allah SWT. 

3. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan ppenyuluhan agar lulusan berahlak 

mulia sehingga lulusan dapat diterima oleh masyarakat. 

4. Meningkatkan administrasi, rumah tangga sekolah, perpustakan dan labotarium. 

3. Letak Geografis  

MIN 12 Garuntang adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri terletak di jalan Yos 

Sudarso No. 169 Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. MIN 12 

Garuntang dibangub di atas tanah seluas 1109 m2 dengan alokasi pemanfaatan 

sebagai berikut: 

a. 480 m2 bangunan gedung. 

b. 629 m2 berupa pekarangan, halaman, dan taman yang berupa satu kesatuan 

kompleks pekarangan MIN 12 Garuntang. 

Kemudian batas-batas posisi MIN Gauntang adalah sebagai beikut: 

a. Sebelah barat berbatasan dengan jalan. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan penduduk. 

c. Sebelah utara berbatasan dengan perumahan penduduk. 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan. 

 



 

4. Keadaan guru dan karyawan MIN 12 Garuntang Kota  Bandar Lampung 

MIN 12 Garuntang Kta Bandar Lampung memiliki 21 guru, 15 PNS, 2 stap 

tata usaha, 6 tenaga honorer, 1 orang penjaga sekolah. Berikut data guru dan 

karyawan MIN 12 Gauntang Kota Bandar Lmpung. 

Tabel 3 

Data Keadaan Guru dan karyawan MIN 12 Garuntang Kota Bandar Lampung  

Tahun Ajaran 2016/2017 

NO Nama  Pendidikan  Pendidikan tinggi Jabatan  

 

1 Thintisnawati, S.Ag S 1 UML Kep. Madrasah 

2 Ratu Surtinah, A.Ma D.11 IAIN Lampung Guru Kelas 

3 Hj. Makinin, S.Pd.I S 1 STIT Metro Guru Kelas 

4 Rosdalena, S.Pd.I S 1 IAIN Lampung Guru Kelas 

5 Mastiah, S.Pd.I S 1 STIT Metro Guru Kelas 

6 Marfiroh, S.Pd.I S 1 IAIN Lampung Guru Kelas 

7 Susnaliah, S.Pd.I S 1 STIT Metro Guru Kelas 

8 Aziz Muslim, S.Ag S 1  Guru Kelas 

9 Uswatun Hasanah, S.Pd.I S 1 UML Guru Kelas 

10 Junaidy, S.Pd. S 1 UNILA Guru Kelas 

11 Roudoh Hamhij, S.Pd.I S 1 UML Guru Kelas 

12 Faulina, S.Ag S 1 IAIN Lampung Guru Kelas 

13 Yuyun N, S.Pd.I S 1 IAIN Lampung Guru Kelas 

14 Hisbudin B, S.Pd S 1 UNILA Guru Kelas 

15 Saryati, S.Pd.I S 1 STAIN Ma‟arif Guru Kelas 

16 Siti Habsah, S,Pd.I S 1 UML Guru Kelas 

17 Devi Liana, A.Ma D.11 S1 STIT METRO Guru Kelas 

18 M. Haikal, S.Pd.I S 1 IAIN Lampung Guru Kelas 

19 El Qonita Maida   Bendahara  

20 Lenawati Rahman, S.Pd S 1 UNILA TU 

21 Israwati, S.Pd.I S 1  Guru 

22 Ummi Kulsum, M.Si S 2 UNILA Guru 

23 Siti Komariah S 1 STKIP PGRI Guru 

24 Desi Kurnia, S.Pd S 1 STKIP PGRI Guru B. Study 

25 Nazhifah Hamhij, S.Pd.i S 1 IAIN Lampung Guru 

26 Monika, S.Pd S1  IAIN Lampung Guru 

27 Ri‟fatul Mahmudah, S.Pd S1 IAIN Lampung Guru 

28 Sudrajat (Ajot)   Penjaga sekolah 



 

Dari total 21 guru yang ada hampir seluruhnya sudah berkualifikasi 

pendidikan sarjanan S1. Sehingga kopentensi guru tidak diragukan lagi dan dapat 

menunjang  kualitas MIN 12 Garuntang Bandar Lampung. 

 

5. Keadaan Peserta Didik MIN 12 Garuntang Bandar Lampung 

Jumlah  peserta didik pada MIN 12 Garuntang Tahun Pelajaran 2016/2017  

sebanyak  294 orang dengan perincian: 

Tabel 4 

Jumlah Peserta Didik MIN 12 Garuntang Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

NO Kelas Laki-laki Perempuan  Jumlah Siswa 

1 1  A, B 33 20 53 

2 2  A, B 27 25 52 

3 3  A, B 20 23 43 

4 4  A, B 27 20 47 

5 5  A, B 35 18 53 

6 6 A, B 24 25 46 

  Jumlah  294 

Sumber:  Dokumen data kesiswaan MIN 12 Garuntang Bandar Lampung Tahun 

2016/2017 

 Dari jumlah peserta didik yang ada tersebut semuanya berasal dari lingkungan 

daerah Garuntang yang tertarik untuk mengenyam pendidikan di MIN 12 Garuntang 

Bandar Lampung. 

6. Keadaan dan Sarana Prasarana MIN 12 Garuntang Bandar lampung. 

a. Keadaan  Madrasah 

Nama Lengkap    :  Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 

Bandar  

Lampung 

Status Madrasah  :  Negeri 

Status Akreditasi/ Tahun :  B (Baik) / 2012 



 

NSM     :   11118710012 

NPSN     :  60706019 

Alamat     : Jalan  Yos Sudarso No. 169 Garuntang 

Kecamatan    : Bumi Waras 

Kota    :  Bandar Lampung  

Propinsi     :  Lampung 

Telepon     :  (0721) 480512  Kode Pos : 

(35211)   

Luas Tanah   : 1109 M2 

Nomor Tanggal Sertifikat : 08.01.14.07.8.00002 

Nomor Izin Bangunan  : 0801.1407.00331 

Akte Pendirian   : 

Didirikan Tanggal Tahun : 1972 

SK Pendirian   : 2000/2001 

Situasi Gedung   : 

1) Bangunan   : Permanen 

2) Pagar    : Permanen 

3) Taman   : Ada 

4) Kebersihan   : Baik 

Inventaris  

Air Bersih   : Ada 

Listrik    : Ada  

Water Closed   : Ada 

Perumahan   : Tidak Ada 

Penjaga Madrasah  : Ada 

Kepala Madrasah  : Negeri 

Jumlah Meja Guru  : 12 Unit 

Jumlah Kursi Guru  : 12 Unit 

Jumlah Meja Murid  : 125 Unit 

Jumlah Kursi Murid  : 250 Unit 

Jumlah Almari    : 15  Buah 

Jumlah Papan Tulis  : 6 Buah 

Jumlah Papan Statistik  : 6 buah 

Jumlah Mesin Tik  : 2 Buah 

Jumlah Komputer  : 5 Unit 

Jumlah Guru/TU  : 26 Orang  :18Orang Guru Negeri 

5 Orang Guru Honorer 

1 Orang Tata Usaha 

1 Bendahara Negeri  

1 orang Penjaga 

 



 

b. Sarana dan Prasarana Sekolah 

1. Nama Madrasah  : MIN 12 BANDAR LAMPUNG 

2. Alamat   : Jl Yos Sudarso No. 169 Kec. Bumi WarasKota 

Bandar  

Lampung 

3. Tahun didirikan  : 1972 

4. Tahun Beroperasi  : 1973 

5. Kepemilikan Tanah  : Hak Milik Hj . Rani 

a. Status   : Tanah Wakaf 

b. Luas Tanah   : 1109 m² 

6. Status bangunan  : Kementerian Agama  

a. Surat Izin bangunan  : IMB 

b. Luas bangunan  : 800 m² 

 

c. Kondisi Gedung/ruang, Sarana 

NO 
Nama 

Bangunan/Ruang 
Ukuran Jumlah 

Kondisi 

Baik RR RB 

1 Ruang Belajar 7 x 8 m² 6 5 1 - 

2 Ruang Perpustakaan 7 x 8 m² 1 1 - - 

3 Lab. Fisika - - - - - 

4 Lab. Biologi - - - - - 

5 Lab. Komputer - - - - - 

6 Ruang BK - - - - - 

7 Ruang Kepala 7 x 8 m² 1 1 - - 

8 Ruang Guru - - - - - 

9 Ruang Staf/TU - - - - - 

10 TPA/Mushola - - - - - 

11 UKS 2 x 8 m² 1 1 - - 

12 OSIS/Pramuka - - - - - 



 

13 Warung Koperasi - - - - - 

14 Gudang - - - - - 

15 Kantin - - - - - 

16 Penjaga Sekolah 6 x 6 m² 1 1 - - 

17 WC Kepala Sekolah - 1 1 - - 

18 WC Guru - 1 1 - - 

19 WC Staf/TU - - - - - 

20 WC Siswa - 2 1 1 - 

21 Pos Satpam - - - - - 

22 Lap. Tenis Meja - 1 - - - 

23 Lap. Bola Volly - 1 - - - 

24 Lap. Bola Basket - - - - - 

25 Lap. Lompat Jauh - - - - - 

26 Dll - - - - - 

 

7. Proses Pembelajaran Di MIN Garuntang  

Kurikulum yang dipakai dalam proses pembelajaran di MIN 12 Garuntang 

adalah kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013. Dimana Kurikulum tersebut dalam 

pembelajaran selalu mengalami perubahan dan inovasi untuk mencari formulasi yang 

lebih dan tentunya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Pelaksanaan kurikulum tersebut di atas, tentunya dapat berjalan dengan baik 

apabila didukung dengan kopentensi guru sebagai pengajar dan pendidik di MIN 12 

Garuntang Bandar Lampung. Kopentensi yang terkait dengan kemapuan guru dalam 



 

pengelolaan pembelajaran, kemampuan guru dalam pengoganisasian pembelajaran 

dan kemampuan guru dalam menerapkan strategi ataupun metode serta media 

pembelajaran sangat penting untuk di kuasai dan diaplikasikan. 

Di MIN 12 Garuntang Bandar Lampung ini daya dukung diatas sebagian 

besara sudah di penuhi. Hal itu terbukti pada proses pembelajaran yang berlangsung 

selama ini sudah berjalan dengan baik. Semua itu perlu ditingkatkan lagi dalam 

penggunaan variasi mengajaratau peneapan strategi atau metode pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan maksimal sehingga 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berprestasi. 

 

B. Hasil Penelitian  

Data yang akan disajikan pada bab ini adalah hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 26   siswa kelas 1V MIN 12 Garuntang Bandar lampung, Untuk mengetahui 

aktivitas belajar pada mata pelajaran PKn  melalui metode brainstorming pada siswa 

kelas 1V MIN 12 Garuntang Bandar lampung peneliti mengobservasi siswa sebagai 

berikut: 

1.      Membentuk kelompok atau duduk yang sesuai diarahkan guru. 

2.      Membaca dan memperhatikan sebuah materi pembelajaran. 

3.      Memperhatikan pokok materi pembelajaran yang disampaikan. 

4.      Menyebutkan pokok-pokok masalah yang ada di dalam bahasan. 

5.   Memberikan pendapat , ide, gagasan atau komentar terhadap masalah  yang ada di 

dalam pokok bahasan. 

6.      Menulis sebuah masalah yang dihadapi. 



 

7.      Membacakan masalah didepan kelas. 

8.      Memperhatikan masalah yang dihadapi kawan di dalam kelompok nya  

9.      Memberikan pendapat atau saran terhadap masalah yang dihadapi kawan. 

10.  Ikut mengevaluasi pendapat-pendapat yang muncul. 

 Peneliti melakukan 2 kali observasi dalam 1 siklus untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran PKn. 

1. Siklus  I 

a. Perencanaan  

Siklus pertama untuk pertemuan pertama hari senin tanggai24 Oktober 2016 

pertemuan kedua hari kamis tanggal 3 November 2016 dan jadwal penelitian ini 

disesuai dengan jadwal pelajaran yang ditetapkan di kelas 1V MIN 12 Garuntang 

Bandar lampung yang mana dalam 1 minggu terdapat 2 kali pertemuan atau 4 jam 

pelajaran sebagaimana jadwalnya. 

Pertemuan pertama, Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam 

pertemuan pertama adalah tema 4 sub Tema 1 tentang jenis-jenis perkerjaan dan 

kompetensi dasarnya memahami dan menceritakan hubungan simbol dengan makna 

sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

kompetansi dasar mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi 

dan sumbang saran. Perbaikan proses pembelajaran dengan menerapkan metode 

brainstorming, dalam siklus pertama dikelola berdasarkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran  (RPP). Proses pembelajaran diawali dengan mengabsen siswa, 

memotivasi siswa agar tidak takut untuk berpendapat, dan tidak malu untuk 

memberikan komentar, kemudian siswa dibagi menjadi 5 kelompok, yang tiga 



 

kelompok terdiri dari 5 orang dan yang 1 kelompok lagi terdiri dari 6 orang. 

Pembagian kelompok dibagi secara acak dengan menggunakan undian. Ini bertujuan 

agar tidak ada kecemburuan sosial dan juga agar semua siswa mempunyai 

kesempatan untuk berpendapat dan diharapkan agar saling memotivasi untuk 

berperdapat. 

Kemudian guru mempersilahkan peserta didik membuka halaman 

buku yang berisikan   sebuah cerita pendek yang ada di buku pegangan siswa 

dan menyuruh beberapa orang siswa untuk membacanya, dan semua siswa 

diminta untuk menuliskan pokok-pokok masalah yang ada di dalam cerita 

tersebut. Kemudian guru melemparkan sebuah masalah yang yang ada di 

dalam cerita tersebut kepada siswa dan menyuruh siswa berdiskusi dengan 

kawan sekolompoknya untuk memberikan pendapat atau saran terhadap 

masalah tersebut. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan pendapat sedangakan guru menulis pendapat-pendapat tersebut 

dipapan tulis, kemudian guru membimbing siswa mengevaluasi pendapat-

pendapat yang muncul. Kemudian guru meminta siswa untuk menulis dan 

menceritakan masalah yang pernah dihadapinya, meminta semua siswa 

memperhatikan dan memberikan pendapat dan saran terhadap masalah 

temannya, terakhir guru membimbing siswa menyimpulkan pendapat-

pendapat tersebut. 

 

 



 

b. Tindakan 

Penelitian ini merupakan kegiatan proses belajar mengajar dengan 

menerapkan metode Brainstorming, adapun tahap pelaksanaan tintakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan pendahuluan  

Guru datang tepat waktu. Mengucapkan salam dengan ramah 

kepada siswa ketika memasuki ruang kelas. Berdoa sebelum membuka 

pelajaran. Memeriksa kebersihan kelas, Memeriksa kehadiran siswa 

mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau halangan lainya. 

Memastikan bahwa siswa datang tepat waktu. Menyiapkan siswa secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yaitu mengajak 

siswa menyanyikan lagu/yel-yel/tepuk dinamika dengan materi yang 

relevan dengan pembelajaran hari ini. Menginformasikan Tema/Sub 

Tema yang akan dibelajarkan.Menyampaikan tujuan pembelajaran hari 

ini. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi dasar yang dicapai. Memotivasi siswa betapa pentingnya 

mempelajari tetang materi ini. 

2) Kegiatan Inti  

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (untuk melakukan 

metode Brainstorming). 



 

Kali ini guru akan menyampaikan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh 

seorang arsitek. 

 Guru menyampaikan hal-hal berikut: 

Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik.  

Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. 

Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan 

ukurannya dengan benar. Coba bayangkan jika ukuran bangunnya tidak 

sesuai, apa yang akan terjadi? 

Guru menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang arsitek haruslah 

kreatif. Rancangan bangunannya harus unik.  

Siswa diminta mengamati gambar-gambar bangunan karya arsitek.  

Siswa dibagi ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

Dalam kelompoknya siswa mengamati gambar Burung Garuda Pancasila.  

Siswa menuliskan bunyi sila Pancasila dengan simbolnya.  

Guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Pada 

pertemuan kali ini, siswa akan mendiskusikan makna dari sila pertama 

Pancasila.  

Siswa diminta untuk mengamati simbol sila pertama. Apa simbol sila 

Pertama?  

Siswa diminta untuk membaca berlahan sila pertama.  

Siswa menuliskan makna dari sila Pertama. Dalam kelompoknya siswa 

memberikan pendapat terhadap setiap gambar.  



 

Siswa menganalisis apakah tindakan tersebut sesuai dengan sila pertama 

pancasila. Siswa menuliskan alasannya.  

Siswa akan menuliskan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pekejaan ini  dikerjakan bersama dengan anggota kelompok  dengan cara 

mengeluarkan atau sumbang saran. Siswa diminta mengeluarkan ide atau 

gagasannya sebanyak mungkin yang berkaitan dengan sila pertama dan 

sila selanjutnya. Perwakilan kelompok  diminta untuk mengeluarkan 

pendapatnya hasil dari sumbang saran bersama anggota kelompok di 

depan kelas.  

Guru memberikan penguatan, tentang satu persatu gambar. Secara 

individu siswa diminta lagi menuliskan 5 contoh dalam kehidupan sehari-

hari yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. 

Guru menguatkan bahwa percaya diri untuk berkreatifitas merancang 

bangunan dan jujur adalah nilai-nilai yang harus dicontoh dari seorang 

arsitek.  

3) Kegiatan Penutup 

Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang materi yang telah 

mereka pelajari.Siswa melakukan perenungan dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Nilai-nilai apa yang sudah 

kamu pelajari hari ini?Apakah kamu sudah melaksanakan sila pertama 

dalam kehidupan sehari-hari?. Guru menyampaikan pesan moral tentang 

sikap terhadap Berbagai Pekerjaan dengan bijak. Salam dan doa penutup. 



 

d. Observasi  

Pengamatan merupakan tahap ketiga dalam penelitian tindakan kelas, 

dalam kegiatan ini peneliti mengamati siswa tentang apa yang dilakukan 

dalam proses belajar mengajar. Pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika 

pembelajaan berlangsung, pengamatan ini dimaksudkan untuk 

mendokumentasikan dengan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan format observasi. Adapun 

hasil observasi siklus  I pertemuan pertama sebagai berikut: 

Tabel 5 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Siklus 1 petemuan pertama 
No Nama Aktivitas jml Pst 

(%) 

Ket.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Ahmad Al Fajri  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif 

2 Ahmad Fauzi 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif 

3 Ayu Utari 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif 

4 Ayu Prastika D 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 40 Kurang Aktif 

5 Billy A 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 70 Aktif 

6 Dedei Irawan 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 50 Cukup Aktif 

7 Dela Apriyanti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif 

8 Edo Aryandi 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 40 Kurang Aktif 

9 Fitri Sri Intan 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 40 Kurang Aktif 

10 Ferti Dayanti 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

11 Jefriyanto 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 30 Kurang Aktif 

12 M. Eka Saputra 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

13 M. Faisal 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

14 M. Riski Afandi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif Aktif 

15 Nando Saputra 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

16 Raihan Ramadhan 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

17 Ratna Dewi 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 



 

18 Rizki Alfera 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

19 Ridho febriansyah  1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

20 Riska Jevani 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

21 Selviana 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

22 Siti Khadijah 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 70 Aktif 

23 Rendi kusuma A. 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

24 Yasin‟audubirabbi 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

25 Yusna Arafat 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

26 Zuret Maulina 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif  

 Jumlah 26 26 1 5 24 9 6 6 16 0 0 128   

 Persentase  100 100 57,6 92 34,6 23 23 61,5 0 0    

Sumber data: Hasil Observasi aktivitas belajar siklus I pertemuan pertama 

 

Hasil observasi aktivitas belajar siklus I pertemuan 

pertamakemampuan dalam diskusi dan mengeluarkan pendapat pada mata 

pelajaran PKn melalui metode brainstorming pada siswa kelas 1VMIN 12 

Garuntang Bandar lampung pada siklus pertamadalam pertemuan pertama 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 6 

Hasil Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn kelas 1V MIN 12 

Garuntang Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

No Indikator Interval  Jumlah siswa Presentase 

1 Aktif 70%-99% 3 11,54% 

2 Cukup Aktif 50%-69% 11 42,30% 

3 Kurang Aktif 30%-49% 12 46,16% 

 Jumlah  26 100% 

Sumber data: Hasil Observasi aktivitas belajar siklus I petemuan I 

 

Data lengkap terdapat pada lampiran, berdasarkan tabel di atas pada 

siklus I pertemuan I aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

menunjukkan persentase aktivitas belajar siswa hanya 11,54% yang aktif 



 

kemudian yang cukup aktif menujukan pesentase 42,30% dan yang kurang 

aktif 46,16% 

e. Refleksi 

Berdasarkan pengamatan peneliti secara umum pembelajaran yang 

dilakukan belum bisa untuk meningkatkan aktivitas siswa untuk 

mengungkapkan pendapat karena materi yang disampaikan dan metode yang 

digunakan sudah cocok akan tetapi masih kurang untuk merangsang siswa 

untuk berpendapat belum bisa dikatakan sepurna. Ini bisa dilihat ketika 

peneliti melemparkan masalah kepada siswa dan menyuruh siswa untuk 

memberikan pendapat terhadap masalah tersebut, keaktifan siswa ini juga 

didukung oleh hasil observasi keaktifan dalam kelompok siswa dengan 

menggunakan metode brainstormingbelum aktif  hanya beberapa siswa yang 

dapat memberikan ide atau gagasan di dalam kelompoknya tetapi masih 

banyak siswa yang main-main akan tetapi sudah dapat dikatakan aktif. 

Meskipun demikian, metode ini dapat dikatakan berjalan cukup baik, 

namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala sebagaimana 

telah dipaparkan di atas. Berdasarkan refleksi siklus I pertemuan pertama, 

direkomendasikan perbaikan  untuk pertemuan ke dua sebagai berikut:   

1) Memperhatikan pembelajaran yang sudah baik pada proses pembelajaran 

untuk tetap dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 



 

2) Peneliti dan guru memberikan pemahaman lebih dalam tentang 

Brainstorming, sumbang saran atau mengeluarkan pendapat baik di dalam 

kelompok atau pun di luar kelompok. 

3) Memotivasi siswa agar dapat berkerja sama dengan kelompoknya. 

4) Peneliti dan guru lebih meningkatkan pengelolaan kelas. 

5) Peneliti  dan guru Perlu memberikan bimbingan kepada siswa  untuk 

dapat memahami pokok-pokok masalah yang ada di dalamnya. 

6) Peneliti perlu memotivasi  untuk membuat siswa berani untuk 

berpendapat dan menceritakan masalah.  

7) Peneliti dan guru perlu perbaiki dalam membimbing siswa mengevaluasi 

pendapat-pendapat yang muncul. 

Pertemuan kedua 

Pelaksanaan tindakan kedua (siklus I pertemuan II) di laksanakan 

pada 3 November2016 pada pukul 13.00-14.30 materi yang di ajarkan pada 

pertemuan ini adalah “tema 4 pembelajaran ke 6 subtema 1 “tentang berbagi 

pekerjaan dan kopetensi dasarnya memahami dan menceritakan hubungan 

simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam 

kehidupan sehari-hari”. Indikator pembelajarannya mengaitkan dan 

menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dan mengaitkan dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

 

 



 

a. Perencanaan 

Menyadari kemampuan dalam mengamati aktivitas peserta didik 

secara keseluruhan maka dalam melakukan observasi peneliti 

berkolaborasi dengan wali kelas. Adapun untuk aspek yang akan diamati 

peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan sehingga telah mencapai 

kesepakatan. Aspek yang diamati yaitu 1) Membentuk kelompok atau 

duduk yang sesuai diarahkan guru; 2) Membaca dan memperhatikan 

sebuah materi pembelajaran; 3) Memperhatikan pokok materi 

pembelajaran yang disampaikan; 4) Menyebutkan pokok-pokok masalah 

yang ada di dalam bahasan; 5) Memberikan pendapat atau komentar 

terhadap masalah; 6) Menulis sebuah masalah yang dihadapi; 7) 

Membacakan masalah didepan kelas; 8) Memperhatikan masalah yang 

dihadapi kawan; 9) Memberikan pendapat atau saran terhadap masalah 

yang dihadapi kawan; 10) Ikut mengevaluasi pendapat-pendapat yang 

muncul. Pada hasil belajar yaitu dengan memberi soal, disini peneliti 

sebagai guru pengajar dan guru mitra sebagai pengobservasi.Selanjutnya 

peneliti mempersiapkanrencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

akan di laksanakan dalam mata pelajaran PKn pada tema tentang berbagi 

pekerjaan dan kopetensi dasarnya memahami dan menceritakan hubungan 

simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Indikator pembelajarannya mengaitkan dan 

menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dan mengaitkan dengan 



 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mempersiapkan lembar 

pengamatan selama proses pembelajaran, menyiapkan media 

pembelajaran, membuat LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berisi soal-soal 

latihan. 

b. Pelaksanaan  

Pertemuan kedua, pada hari kamis 3 November  2016 jam 13.00-

14.30  peneliti dan guru mitra memasuki ruangan kelas 1V dengan 

membawa bahan dan media pembelajaran berupa materi ajar PKn, 

rencana pelaksanaan pembelajaran. lembar observasi aktivitas belajar dan 

soal untuk melihat hasil belajar peserta didik. 

1) Kegiatan Pendahuluan  

Guru dan peneliti datang tepat waktu, Mengucapkan salam 

dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas. Berdoa 

sebelum membuka pelajaran. Memeriksa kebersihan kelas. Memeriksa 

kehadiran siswa mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau 

halangan lainya Memastikan bahwa siswa datang tepat waktu. 

Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran yaitu mengajak siswa menyanyikan lagu/yel-yel/tepuk 

dinamika dengan materi yang relevan dengan pembelajaran hari ini. 

Menginformasikan Tema/Sub Tema yang akan 

dibelajarkan.Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Mengajukan 

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi 



 

yang akan dipelajari.Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi 

dasar yang dicapai. Memotivasi siswa betapa pentingnya mempelajari 

tetang materi ini. 

2) Kegiatan Inti 

Siswa di persiapkan  untuk melakukan metode sumbang  saran 

(Brainstorming). 

Gurumengingatkan kembali nilai-nilai yang sesuai dengan sila pertama 

Pancasila. Salah satunya adalah jujur.  

Siswa diminta membaca teks yaitu “pemimpin Idola, Pemimpin yang 

Jujur” yang ada di buku siswa. Siswa membaca teks tersebut dengan 

membaca dalam hati.  

Setelah selesai membaca guru meminta siswa untuk menjawab 

pertanyaan berdasarkan teks secara individu. 

Setelah membaca menjawab pertanyaan tersebut, guru membahas satu 

persatu pertanyaan di depan kelas. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan pendapatnya.  

Sekarang siswa akan menuliskan pendapat tentang tokoh Ida dan 

Gugut. Siswa awalnya menuliskan sikap-sikap yang dimiliki oleh 

tokoh. Guru membimbing siswa untuk menyampaikan pendapat sesuai 

dengan fakta yang ditemukan.  

Siswa akan mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada temannya.  



 

Guru menyampaikan kepada siswa untuk berpresentasi dengan percaya 

diri, runtut dan jelas. 

Siswa akan mendiskusikan sikap Gugut dan Ida terkait dengan nilai-

nilai sila pertama. Awalnya siswa diminta untuk berkelompok.  Satu 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Dalam kelompoknya siswa akan 

mendikusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 

Siswa menuliskan jawabannya pada buku siswa. Setiap kelompok akan 

maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Guru memotivasi 

siswa untuk percaya diri ketika presentasi.  

Guru memberikan penguatan bahwa sikap jujur sesuai dengan sila pertama 

Pancasila.  

Siswa menuliskan refleksi tentang sikap jujurnya. Hal-hal yang ditulis adalah 

sebagai berikut.  

a) Sikap yang sudah jujur  

b) Dampak dari sikap jujur  

c) 3. Sikap yang belum jujur 

d) Dampak dari sikap belum jujur  

e) Rencana tindak lanjut 

Guru menguatkan siswa untuk terus berusaha bersikap jujur dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 



 

3) Kegiatan Penutup  

Siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan 

yang terdapat dalam buku siswa.Guru dapat menambahkan pertanyaan 

perenungan berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran buku 

guru.Guru mengucapkan alhamdulillhah telah terselasainya kegiatan 

belajar mengajar hari ini. Salam dan doa penutup. 

c. Observasi  

Pengamatan merupakan tahap ketiga dalam penelitian tindakan kelas, 

dalam kegiatan ini peneliti mengamati siswa tentang apa yang dilakukan 

dalam proses belajar mengajar. Pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika 

pembelajaan berlangsung, pengamatan ini dimaksudkan untuk 

mendokumentasikan dengan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan format observasi. Adapun 

hasil observasi siklus 1 pertemuan ke dua sebagai berikut: 

Tabel 7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Siklus 1 petemuan kedua 
No Nama Aktivitas jml Pst(

%) 

Ket.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Ahmad Al Fajri  1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

2 Ahmad Fauzi 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

3 Ayu Utari 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

4 Ayu Prastika D 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6 60 Cukup Aktif 

5 Billy A 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 80 Aktif 

6 Dedei Irawan 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

7 Dela Apriyanti 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 



 

8 Edo Aryandi 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

9 Fitri Sri Intan 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

10 Ferti Dayanti 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 70 Aktif 

11 Jefriyanto 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

12 M. Eka Saputra 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 70  Aktif 

13 M. Faisal 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

14 M. Riski Afandi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Aktif 

15 Nando Saputra 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 70 Aktif 

16 Raihan Ramadhan 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 70 Aktif 

17 Ratna Dewi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

18 Rizki Alfera 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 60 Cukup Aktif  

19 Ridho febriansyah  1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

20 Riska Jevani 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 70 Aktif 

21 Selviana 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 70 Aktif 

22 Siti Khadijah 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 Aktif 

23 Rendi kusuma A. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 90 Aktif 

24 Yasin‟audubirabbi 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

25 Yusna Arafat 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

26 Zuret Maulina 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40 Kurang Aktif 

 Jumlah 2
6 

26 23 26 11 9 8 26 5 3 163   

 Presentase 100 100 88,5 100 42,3 34,6 30,7 100 19,2 11,5    

Sumber data : Hasil Observasi aktivitas belajar siklus I pertemuan ke dua 

 

Hasil observasi aktivitas belajar siklus I pertemuan ke dua  

kemampuan dalam diskusi dan mengeluarkan pendapat pada mata pelajaran 

PKn melalui metode brainstorming pada siswa kelas 1VMIN 12 Garuntang 

Bandar lampung pada siklus pertama dalam pertemuan kedua mengalami 

peningkatan yaitu siswa yang aktif mencapai 12 orang, dapat dilihat dari 

tabel dibawah ini.  

 



 

 

Tabel 8 

Hasil Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn kelas 1V MIN 12 

Garuntang Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

 

No Indikator Interval  Jumlah siswa Presentase 

1 Aktif 70%-99% 12 46,16% 

2 Cukup Aktif 50%-69% 11 42,30% 

3 Kurang Aktif 30%-49% 3 11,54% 

 Jumlah  26 100% 

Sumber data: Hasil Observasi aktivitas belajar siklus I petemuan ke 2 

Dari lembar observasi  di atas dapat disimpulkan bahwa siswa sudah 

banyak yang aktif dan sudah dapat memahami materi dengan baik namun 

perlu di tingkatkan lagi karena masih ada indikator aktivitas siswa yang 

masih rendah, ini terlihat dari presentase aktivitas belajar siswa yaitu siswa 

yang aktif meningkat menjadi 46,16% kemudian yang cukup aktif belum ada 

peningkatan yaitu 42,30%  dan yang kurang aktif hanya 11,54% atau hanya 

3 orang siswa dari 26 siswa kelas 1V di MIN 12 Garuntang Bandar 

Lampung. 

d. Refleksi 

Dari hasil observasi aktivitas siswa masih belum memuaskan ini di 

lihat dari hasil presentase hasil observasi aktivitas belajar peserta didik yang 

hanya mencapai siswa yang aktif 46,16%, ini berarti masih banyak siswa 

yang belum menguasai materi dengan menggunakan 

metodeBraintorming.Adapun yang harus diperbaiki kembali oleh peneliti 

dan guru adalah sebagai berikut: 



 

1) Peneliti dan guru masih harus memotivasi siswa agar siswa berani atau 

perduli memberikan pendapat atau komentar terhadap masalah yang ada 

di kelompoknya sendiri. 

2) Peneliti masih harus merangsang siswa agar mau menulis masalah yang 

dihadapi baik di kelompok atau pun individu masing-masing. 

3) Peneliti dan guru masih harus dapat mendorong siswa agar dapat berani 

membacakan masalah atau pendapat nya di depan kelas. 

4) Peneliti dan guru masih harus memotivasi siswa agar dapat memberikan 

pendapat atau saran kepada masalah yang dihadapi oleh kelompok lain. 

5) Peneliti dan guru harus memotivasi siswa agar ikut mengevaluasi hasil 

pendapat-pendapat yang muncul dalam pelaksanaan Brainstorming. 

Pada pembelajran siklus I pertemuan pertama dan siklus I pertemuan 

ke dua penulis menemukan beberapa kekurangan yaitu: 

a. Guru  

1. Guru masih kualahan dengan menjalankan metode braintorming 

dengan kelas yang kurang kondusif. 

2. Guru masih kualahan dalam menerima pendapat dari siswa yang tidak 

teratur dalam menyebutkan pendapatnya. 

b. Siswa  

1. Masih banyak siswa yang belum memahami  aturan dalam metode 

Brainstorming. 



 

2. Masih banyak siswa yang bingung dalam mengungkapkan pendapat 

baik individu maupun kelompok. 

3. Masih banyak siswa yang ragu-ragu dalam menyebutkan pendapatnya. 

4. Masih banyak siswa yang kurang bersemangat dalam pembelajaran 

menggunakan metode brainstorming. 

e. Rekapitulasi Aktivitas Peserta Didik 

 

Tabel : 9 

Rekapitulasi Persentase Aktivitas Peserta Siklus I 

No Indikator Pertemuan I Pertemuan II Peningkatan 

  Siswa presentase Siswa  presentase  

1 Aktif 3 11,54% 12 46,16% 34,62% 

2 Cukup Aktif 11 42,30% 11 42,30% 42,30% 

3 Kurang Aktif 12 46,16% 3 11,54% 34,62% 

 Jumlah 26 100% 26 100%  

 

Dari data rekapitulasi di atas menunjukan bahwa adanya peningkatan 

pada setiap pertemuan dalam siklus I ini yaitu dari siswa yang aktif 

yaitu dari 3 siswa menjadi 12 siswa dengan presentase 11,54% 

menjadi 46,16% jadi peningkatannya 34,62% untuk pertemuan I dan 

II, kemudian siswa yang cukup aktif tidak ada perubahan masih tetap 

dari pertemuan I dan ke II sedangkan untuk siswa yang kurang aktif 

pengalami penurunan dari 12 siswa menjadi 3 siswa dengan presentase 

46,16% menjadi 11,54% jadi penurunanya sebesar 34,62%. Hal ini 

terjadi bahwa siswa mulai tertarik dengan pembelajaran yang 

diterapkan yaitu dengan metode Brainstorming atau sumbang saran. 



 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Dengan melihat hasil yang tejadi pada siklus I maka peneliti melakukan 

perencanaan di siklus II sebagai berikut: 

1) Peneliti melakukan perbaikan pada kekurangan-kekurangan yang terjadi 

pada siklus I, untuk tidak diulangi kembali pada siklus II. 

2) Peneliti membuat format pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan menggunakan metode Brainstorming. 

3) Peneliti menyiapkan materi yang akan   dibahas di siklus II yaitu Sub tema 2 

Pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ke 2 untuk pertemuan pertama dan 

pembelajaran ke 4 untuk pertemuan kedua dalam siklus II. 

4) Penulis membuat lembar observasi aktivitas peserta didik dan evaluasi 

tertulis untuk siklus II. 

b. Pelaksanaan  

Siklus ini yang akan dilaksanakan pertemuan pertama pada hari selasa 

tanggal 8 November 2016 dan pertemuan ke dua pada hari selasa 15 November 

2016 pukul 13.00-14.30 WIB, 

Pertemuan pertama, Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan 

pertama adalah tema 4 sub Tema 2 tentang perkerjaan di sekitarku dan 

kompetensi dasarnya memahami dan menceritakan hubungan simbol dengan 

makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari 

dalam kompetansi dasar mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan 



 

dalam diskusi dan sumbang saran. pelasanaan tindakan dilakukan oleh guru 

sesuai dengan rencaba pelasanaan pembelajaran (RPP) dengan mengguanakan 

metode Brainstorming. 

Adapun dalam RPP tersebut terdiri atas tiga kegiatan yaitu: Kegiatan 

Pendahuluan, Kegiatan Inti, Kegiatan Penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Guru dan peneliti datang tepat waktu, Mengucapkan salam dengan ramah 

kepada siswa ketika memasuki ruang kelas. Berdoa sebelum membuka 

pelajaran. Memeriksa kebersihan kelas. Memeriksa kehadiran siswa 

mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau halangan lainya 

Memastikan bahwa siswa datang tepat waktu. Menyiapkan siswa secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yaitu mengajak siswa 

menyanyikan lagu/yel-yel/tepuk dinamika dengan materi yang relevan 

dengan pembelajaran hari ini. Menginformasikan Tema/Sub Tema yang 

akan dibelajarkan.Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Mengajukan 

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari.Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang 

dicapai. Memotivasi siswa betapa pentingnya mempelajari tetang materi ini. 

2. Kegiatan Inti  

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (untuk melakukan metode 

Brainstorming).  



 

Diawal kegiatan, guru membacakan cerita tentang pertemanan Pak Made 

dan Pak Toni. Guru menyampaikan bahwa meskipun pekerjaan setiap orang 

berbeda, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita yang lebih baik. Setiap 

pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal itu 

sesuai dengan makna sila kedua Pancasila.  

Siswa duduk secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa.  

Guru menunjukkan simbol sila kedua. Guru membawa gambar dengan 

ukuran yang cukup besar. Guru bertanya, apa arti dari lambang sila kedua. 

Siswa menjawab secara bergantian.  

Siswa mengamati simbol sila kedua Pancasila dan membaca artinya yang 

ada di buku siswa.  

Dalam kelompoknya siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut.  

Apa simbol sila kedua? 

Apa makna simbol sila kedua? 

Guru dan siswa membahas dari pertanyaan tersebut. Guru menunjuk salah 

satu kelompok dan kelompok yang lain memberikan masukan. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada kesulitan. 

Guru menguatkan makna dari sila kedua Pancasila. 

Siswa dalam kelompok diminta kembali lagi mendiskusikan pertanyaan-

pertanyaan berikut. Guru memotivasi siswa untuk berani menyampaikan 

pendapatnya dalam kelompok. Siswa bisa mencari informasi dari sumber 

lainnya. 



 

Perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan jawaban 

mereka. Siswa lainnya mendengarkan, memberikan masukan dan bertanya 

jika ada hal-hal yang dirasa kurang jelas.  

Guru menulis jawaban dari setiap kelompok dipapan tulis. 

Guru memberikan penguatan. Guru membahas satu-persatu pertanyaan yang 

diajukan.  

Secara individu siswa akan membaca cerita “Dayu tidak Mau Sekolah”. 

Siswa membaca masalah tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 

masalah yang diajukan. Guru memotivasi siswa untuk mencermati fakta-

fakta yang ada di dalam soal dengan terperinci. Guru juga meminta siswa 

menganalisis masalah dengan cermat. 

Siswa menukarkan jawabannya kepada temannya. Guru berkeliling 

mengecek pekerjaan siswa. 

Guru menguatkan bahwa mengejek orang lain artinya mengangap diri kita 

lebih baik. Mengangap bahwa orang lain lebih buruk. Hal itu sangat 

bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang sama. Ejekan 

Dadu sangat tidak beradab. Itu menyakiti perasaan Dayu. 

3. Kegiatan Penutup  

Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang materi yang telah mereka 

pelajari.Siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam buku siswa.Guru menambahkan pertanyaan perenungan 



 

berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran buku guru. Salam dan doa 

penutup. 

c. Obsevasi 

Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan pengambilan data 

berupa hasil pengamatan proses belajar mengajar. Adapun hasi-hasil observasi 

selama proses belajar berlangsung adalah sebagai beriku 

Tabel10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Siklus 11 petemuan pertama 
No Nama Aktivitas Jml Pst(%) Ket. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Ahmad Al Fajri  1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

2 Ahmad Fauzi 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

3 Ayu Utari 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 70 Aktif 

4 Ayu Prastika D 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

5 Billy A 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 80 Aktif 

6 Dedei Irawan 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

7 Dela Apriyanti 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

8 Edo Aryandi 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

9 Fitri Sri Intan 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

10 Ferti Dayanti 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

11 Jefriyanto 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

12 M. Eka Saputra 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

13 M. Faisal 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

14 M. Riski Afandi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Aktif 

15 Nando Saputra 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

16 Raihan Ramadhan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

17 Ratna Dewi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

18 Rizki Alfera 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

19 Ridho febriansyah  1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

20 Riska Jevani 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

21 Selviana 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 



 

22 Siti Khadijah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat Aktif 

23 Rendi kusuma A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat Aktif 

24 Yasin‟audubirabbi 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

25 Yusna Arafat 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

26 Zuret Maulina 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 50 Cukup Aktif 

 Jumlah 26 26 26 26 21 19 9 26 5 2 183 1830  

 Presentase 100 100 100 100 80,7 73 34,6  100 19,2  7,6  70,38  

Sumber data : Hasil Observasi aktivitas belajar siklus 2 pertemuan pertama 

 

Hasil observasi aktivitas belajar siklus II pertemuan ke pertama  

kemampuan dalam diskusi dan mengeluarkan pendapat pada mata pelajaran 

PKn melalui metode brainstorming pada siswa kelas 1VMIN 12 Garuntang 

Bandar lampung pada siklus IIdalam pertemuan pertama  mengalami 

peningkatan yaitu siswa yang sangat aktif mencapai 2 orang, aktif 13 orang 

sedangkan yang cukup aktif masih tetap yaitu 11 orang, dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

Tabel 11 

Hasil Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn kelas 1V MIN 12 

Garuntang Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

 

No Indikator Interval  Jumlah siswa Presentase 

1 Sangat Aktif ±100% 2 7,7% 

2  Aktif 70%-99% 13 50% 

3 Cukup Aktif 50%-69% 11 42,3% 

 Jumlah  26 100% 

Sumber data: Hasil Presentase Observasi aktivitas belajar siklus II petemuan ke1 

Melihat dari hasil obsevasi aktivitas belajar peserta didik di atas, ternyata 

pada siklus II mengalami peningkatan yang cukup baik, ini terlihat peserta 

didik presentase hasil observasi aktivitas belajar siswa dengan memperoleh 

presentase siswa yang sangat aktif  yaitu 7,7% dan siswa yang aktif 50% 



 

kemudian yang cukup Aktif 42,3%, artinya pembelajaran dalam siklus II 

pertemuan pertama ini cukup meningkat tetapi peneliti masih belum mencapai 

target penelitian yang peneliti tetapkan dan peneliti mengadakan pertemuan 

sekali lagi. 

d. Refleksi 

Refleksi pada siklus II pertemuan pertama di laksanakan oleh guru, 

berdasarkan aktivitas belajar pada siklus II di peroleh gambaran bahwa secara 

umum pembelajaran pada siklus ini telah terlaksana dengan baik. Semua dilihat  

dari peningkatan setiap pertemuan pada setiap siklus I dan siklus II, dengan 

adanya demikian peneliti dapat meminimalisir kekurangan poses pembelajaran 

yang terjadi di siklus I  dan memperbaiki di siklus II. Sehingga dapat di 

simpulkan bahwa masih ingin meneruskan untuk pertemuan kedua siklus II ini, 

karena masih banyak siswa yang belum aktif dalam pembelajaran. 

 Pada proses pembelajaran siklus II penulis menemukan beberapa kekurangan, 

yaitu: 

1. Guru 

a. Kekurangan 

1) Guru sedikit kewalahan dengan kelas yang berisik. 

2. Peserta Didik  

a. Kekurangan  



 

1) Peserta didik sudah dapat memahami dan melaksanakan proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode Brainstormingdengan baik 

namun belum dapat mengondisikan kelas yang terkesan ribut. 

Pertemuan ke dua  

a. Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan peneliti sama seperti pada pertemuan 

pertama siklus IIhanya saja peneliti ingin meminimalisir permasalahan yang 

ada di siklus II pertemuan pertama, masih adanya gegaduhan, siswa masih 

kurang kosentrasi dalam mengungkapkan pendapat dan hal lain sehingga 

menyebabkan kurang memuaskan aktivitas belajar pada pertemuan pertama. 

b. Pelaksanaan  

1. Kegiatan Pendahuluan 

Guru dan peneliti datang tepat waktu, Mengucapkan salam dengan ramah 

kepada siswa ketika memasuki ruang kelas. Berdoa sebelum membuka 

pelajaran. Memeriksa kebersihan kelas. Memeriksa kehadiran siswa 

mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau halangan lainya 

Memastikan bahwa siswa datang tepat waktu. Menyiapkan siswa secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yaitu mengajak 

siswa menyanyikan lagu/yel-yel/tepuk dinamika dengan materi yang 

relevan dengan pembelajaran hari ini. Menginformasikan Tema/Sub 

Tema yang akan dibelajarkan.Menyampaikan tujuan pembelajaran hari 

ini. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 



 

dengan materi yang akan dipelajari.Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

kompetensi dasar yang dicapai. Memotivasi siswa betapa pentingnya 

mempelajari tetang materi ini. 

2. Kegiatan Inti  

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (untuk melakukan metode 

Brainstorming). 

Guru mengingatkan kembali cerita Dayu yang diejek oleh Dadu. Guru 

bertanya “Apa yang perlu kalian lakukan supaya hal itu tidak terjadi?” 

Siswa menjawab secara bergantian. 

Guru menyampaikan manfaat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 

adalah hal-hal yang disepakati oleh satu kelas. Kesepakatan ini dibuat 

atas dasar diskusi bersama. Kesepakatan kelas bertujuan supaya semua 

warga kelas bisa nyaman. 

Siswa menuliskan ide-ide kesepakatan kelas supaya tidak ada tindakan 

saling mengejek, berkelahi dan tindakan yang tidak menghargai orang 

lain. 

Guru memotivasi seluruh siswa untuk menuliskan kesepakatan yang 

kreatif, mudah dilakukan, dan membuat semua orang nyaman. 

Setelah selesai, siswa akan menyampaikan kesepakatan kelas yang 

dibuatnya dengan cara menyebutkan ide atau gagasannya secara 

bergantian.  



 

Setiap siswa  akan menyebutkan ide atau gagasan mereka. Guru 

menuliskan poin-poin kesepakatan setiap siswa di papan tulis. Untuk 

setelah semua selesai, siswa diminta melihat ke papan tulis. 

Guru membacakan setiap poin dan meminta kesepakatan siswa. Guru 

memberikan tanda senyum untuk kesepakatan yang telah disepakati.  

Ketika ada poin yang belum disepakati, secara klasikal akan didiskusikan. 

Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan kelas.  

Siswa menuliskan yang rapi di kertas, siswa bisa memberikan gambar 

atau menambah hiasan lain untuk kesepakatan kelas mereka. Siswa bisa 

menggunakan kalender bekas, karton bekas dan bahan bekas lainnya. 

Guru membagi tugas pengerjaan kesepakatan kelas ini.  

Guru memotivasi seluruh siswa untuk mematuhi kesepakatan kelas yang 

dibuat. 

3. Kegiatan Penutup  

Siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam buku siswa. Guru dapat menambahkan pertanyaan 

perenungan berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran buku guru. 

Guru memberikan tugas kepada siswa Sampaikan kepada orang tuamu 

pentingnya kesepakatan kelas. Mintalah pendapat mereka supaya kamu 

bisa melaksanakan dengan baik. Salam dan doa penutup. 

 

 



 

c. Observasi  

Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan pengambilan data 

berupa hasil pengamatan proses belajar mengajar. Adapun hasi-hasil 

observasi selama proses belajar berlangsung adalah sebagai berikut: 

Tabel 12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
Siklus 11 petemuan kedua 

No Nama Aktivitas jml Pst 

(%) 

Ket.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Ahmad Al Fajri  1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

2 Ahmad Fauzi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 80 Aktif 

3 Ayu Utari 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

4 Ayu Prastika D 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

5 Billy A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat Aktif 

6 Dedei Irawan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

7 Dela Apriyanti 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

8 Edo Aryandi 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

9 Fitri Sri Intan 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

10 Ferti Dayanti 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

11 Jefriyanto 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

12 M. Eka Saputra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Aktif 

13 M. Faisal 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 70 Aktif 

14 M. Riski Afandi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat Aktif 

15 Nando Saputra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Aktif 

16 Raihan Ramadhan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Aktif 

17 Ratna Dewi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Aktif 

18 Rizki Alfera 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

19 Ridho febriansyah  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 Aktif 

20 Riska Jevani 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 Aktif 

21 Selviana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Aktif 

22 Siti Khadijah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat Aktif 

23 Rendi kusuma A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat Aktif 

24 Yasin‟audubirabbi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Aktif 



 

25 Yusna Arafat 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

26 Zuret Maulina 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 60 Cukup Aktif 

 Jumlah 26 26 26 26 26 24 17 26 11 5 213 2130  

 Presentase 100 100 100 100 100 92,3 65,3 100 42,3 19,2    

Sumber data: Hasil Observasi aktivitas belajar siklus 2 pertemuan ke dua 

 

Hasil observasi aktivitas belajar siklus IIpertemuan ke dua 

kemampuan dalam diskusi dan mengeluarkan pendapat pada mata pelajaran 

PKn melalui metode brainstorming pada siswa kelas 1VMIN 12 Garuntang 

Bandar lampung pada siklus II dalam pertemuan pertama  mengalami 

peningkatan yaitu siswa yang sangat aktif mencapai 4 orang, aktif 20 orang 

sedangkan yang cukup aktif berkurang yaitu 2 orang, dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

Tabel 13 

Hasil Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn kelas 1V MIN 12 

Garuntang Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

 

No Indikator Interval  Jumlah siswa Presentase 

1 Sangat Aktif ±100% 4 15,38% 

2  Aktif 70%-99% 20 76,92% 

3 Cukup Aktif 50%-69% 2 7,7% 

 Jumlah  26 100% 

Sumber: Hasil observasi pesentase aktivitas belajar siswa pada siklus II peretemuan II 

 Melihat hasil observasi aktivitas peserta didik di atas, teryata pada 

siklus II pertemuan ke dua sangat memuaskan, ini dilihat pada presentase 

hasil observasi belajar siswa dengan memperoleh 15,38 siswa yang sangat 

aktif dan 76,92% siswa yang aktif  sedangkan yang cukup aktif hanya 7,7%, 

artinya pembelajaran di siklus II ini meningkat maka dapat di simpulkan 

bahwa pada pembelajaran siklus II dengan menggunakan metode 



 

Brainstorming aktivitas belajar siswa sudah meningkat dan sudah banyak 

yang mulai mengerti. 

d. Refleksi  

Refleksi pada siklus II pertemuan pertama di laksanakan oleh guru, 

berdasarkan aktivitas belajar pada siklus II di peroleh gambaran bahwa 

secara umum pembelajaran pada siklus ini telah terlaksana dengan baik. 

Semua dilihat  dari peningkatan setiap pertemuan pada setiap siklus I dan 

siklus I, dengan adanya demikian peneliti dapat meminimalisir kekurangan 

poses pembelajaran yang terjadi di siklus I  dan memperbaiki di siklus II. 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pembelajaran tidak perlu di lanjutkan ke 

siklus selanjutnya, karena hasil yang dicapai sangat memuaskan. 

Pada proses pembelajaran siklus II penulis menemukan beberapa 

kekurangan, yaitu: 

1. Guru 

a. Kekurangan 

1) Guru sedikit kewalahan dengan kelas yang berisik. 

2) Peserta Didik  

a. Kekurangan  

1) Peserta didik sudah dapat memahami dan melaksanakan proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode Brainstormingdengan 

baik namun belum dapat mengondisikan kelas yang terkesan ribut. 



 

e. Rekapitulasi Aktivitas Peserta Didik 

 

Tabel  14 

Rekapitulasi Persentase Aktivitas Peserta Didik Siklus II 

 

 

 

Dari data rekapitulasi di atas menunjukan bahwa adanya peningkatan 

pada setiap pertemuan dalam siklus II ini yaitu dari siswa yang sangat 

aktif yaitu dari 2 siswa menjadi 4 siswa dengan presentase 7,7% 

menjadi 15,38% jadi peningkatannya 7,68% untuk pertemuan I dan II, 

kemudian siswa yang aktif mengalami peningkatan dari 13 siswa 

menjadi 20 siswa dengan presentase 50% menjadi 76,92% dan 

peningkatannya sebesar 26,92% untuk pertemuan I dan ke II 

sedangkan untuk siswa yang cukup aktif pengalami penurunan dari 11 

siswa menjadi 2 siswa dengan presentase 42,3% menjadi ,7,7% jadi 

penurunanya sebesar 34,6%. Hal ini terjadi bahwa siswa sudah tertarik  

dan aktivitas belajar meningkat dengan hasil yang cukup memuaskan 

bagi guru dan peneliti, dengan ini  metode Brainstorming atau 

sumbang saran dapat meningkatkan aktivitas belajar pada mata 

pelajaran PKn di kelas 1V di MIN 12 garuntang bandar Lampung. 

No Indikator Pertemuan I Pertemuan II Peningkatan 

  Siswa Presentase Siswa  presentase  

1 Sangat Aktif 2 7,7% 4 15,38% 7,68% 

2 Aktif 13 50% 20 76,92% 26,92% 

3 Cukup  Aktif 11 42,3% 2 7,7% 34,6% 

 Jumlah 26 100% 26 100%  



 

 

C. Analisis Data 

Pembahasan keberhasilan belajar menggunakan metode Brainstorming 

dengan mengacu pada hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan dan mendapat 

hasil bahwa terdapat peningkatan terhadap aktivitas belajar siswa tehadap pelajaran 

PKn setelah di terapakan metode Brainstorming atau sumbang saran. Hal ini terbukti 

dari peningkatan hasil aktivitas belajar mengajar menggunakan metode Brainstoming. 

Peningkatan hasil aktivitas belajar dapat dilihar berikut ini: 

Tabel 13 

Hasil analisis aktivitas belajar pada siklus I dan II  

Siswa Siklus I Siklus II 

 Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II 

Sangat Aktif - - 7,7% 15,38% 

Aktif 11,54% 46,16% 50% 76,92% 

Cukup Aktif 42,30% 42,30% 42.30% 7,7% 

Kurang Aktif 46,16% 11,54% - - 

Jumlah  100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafik 1 

Hasil Aktifitas Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

 

Melihat dari aktivitas belajar siswa dalam grafik di atas dari siklus I dan siklus 

II terjadi peningkatan, dimulai dari siklus I pertemuan pertama  yaitu 11,54% siswa 

yang aktif 42,30% siswa yang cukup aktif sedangkan 46,16% siswa yang kurang aktif 

kemudian dilanjutkan lagi ke pertemuan ke dua yaitu 46,16% siswa yang aktif 

42,30% siswa yang cukup aktif dan 11,54% siswa yang kurang aktif, pada pertemuan 

ke dua siswa yang aktif mengalami peningkatan dari pertemuan sebelumnya, 

kemudian dilanjutkan ke siklus II , di pertemuan pertama yaitu 7,7% siswa yang 

sangat aktif 50% siswa yang aktif dan 42,30% siswa yang cukup aktif dan di 

lanjutkan ke pertemuan ke dua  pertemuan ke dua yaitu 15,38% siswa yang sangat 
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aktif 76,92% siswa yang aktif dan yang kurang aktif mengalamin penurunan yaitu 

hanya 7,7 %. Peolehan persentase hasil observasi aktivitas belajar dari siklus I dan 

siklus II adanya peningkatan, maka dapat disimpulkan dari dari observasi aktivitas 

belajar kelas 1V sangat memuaskan. 

Dari hasil catatan lapangan, obsevasi wawancara dan dokumentasi yang telah 

peneliti laksanakan mempeoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran PKn 

dengan menggunakan metode Brainstorming membawa dampak positif yang bisa 

menghasilkan peningkatan aktivitas belajar siswa kelas 1V MIN 12 Gauntang Bandar 

Lampung tahun ajaran 2016-2017 penerapan pembelajara PKN dengan menggunakan 

metode Brainstorming telah terlaksanakan dengan perubahan positif. Sehingga 

aktivitas belaja siswa dapat meningkat meskipun belum sepenuhnya. Namun 

diharapkan penerapanya  tidak sampai disini. Guru diharapkan mengadakan tindak 

lajuti dari penerapan ini dengan memperdalam menggunakan metode Brainstorming 

ataupun stategi atau metode lain yang bersifat inovatif.Dari hasil penelitian yang di 

peroleh menunjukkan  bahwa metode Brainstoming dapat meninkatkan aktivitas 

belajar siswa, walaupun pelasanaannya belum maksimal namun sudah ada usaha dari 

peneliti untuk melaksanakan metode tersebut dalam meningkatkam aktivitas belajar 

siswa. Hal ini terbukti adanya perbaikan proses belajar mengajar PKn kelas 1V di 

MIN 12 Garuntang Bandar Lampung. 

 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data membuktikan bahwa 

penerapan metode Brainstorming pada mata pelajaran PKn dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas 1V MIN 12 Garuntang Bandar Lampung, dapat di 

simpulkan sebagai berikut: 

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yaitu pada siklus I dengan 

menggunakan metode Brainstorming  pada pertemuan pertama siswa keseluruhan 26 

siswa dari aktivitas belajar siswa hanya terdapat 3 siswa yang aktif dengan presentase 

11,54% dan yang cukup aktif  ada 11 siswa dengan presentase 42,30% sedangkan 

yang kurang aktif ada 12 siswa  dengan presentase 46,16%. Pertemuan kedua pada 

siklus I yaitu terdapat 12 siswa yang aktif  dengan presentase 46,16% dan yang cukup 

aktif  terdapat 11 siswa dengan presentase 42,30% sedangkan  yang kurang aktif 

terdapat 3 siswa dengan presentase 11,54% hasil dari observasi langsung pada saat 

kegiatan belajar. 

Pada siklus II dilihat dari pesentase hasil observasi aktivitas belajar siswa 

pada petemuan pertama adalah  2 siswa yang sangat aktif dengan presentase 7,7% 

dan yang aktif 13 siswa dengan presentase 50% sedangkan yang cukup aktif 11 siswa 

dengan presentase 42,30%, pertemuan kedua  yaitu terdapat 4 siswa yang sangat aktif 

dengan presentase 15,38% dan yang aktif 20 siswa dengan presentase 76,92% 



 

sedangkan yang cukup aktif hanya 2 siswa dengan presentase 7,7%, pada setiap 

siklusnya mengalami peningkatan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode Brainstorming tatau sumbang saran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode Braintorming yang 

diterapkan pada mata pelajaran PKn dapat meningkatkan aktivitas belajar pada kelas 

1V di MIN 12 Garuntang Bandar Lampung. Karena peneliti sudah melihat adanya 

peningkatan pada siklus II dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

Brainstorming  dan karena waktu penelitian terbatas maka peneliti hanya melakukan 

sampai dengan siklus II. 

 

B. Saran  

  Berdasarkan kesimpulan dan temuan data di atas, ada beberapa hal yang perlu 

di perhatikan antara lain: 

a. Peserta didik 

Pembelajaran menggunakan metode brainstorming dalam proses 

pembelajaran sebaiknya di gunakan siswa untuk memupuk keberanian siswa 

untuk mengungkapkan pendapat, memberikan ide atau gagasanya,kerjasama, 

kreatif, berpikir kritis dalam kerja sama saling membantu sesama teman 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar. 

b. Peneliti/Guru 

Peneliti dapat senantiasa menerapkan metode Braintorming dalam proses  

pembelajaran. Sehingga peserta didik di harapkan dapat memahami materi 



 

yang di ajarkan dan dapat membuat peserta didik lebih berani dalam 

mengungkapkan pendapat juga antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Kemudian  guru dapat memperhitungkan waktu yang tersedia 

agar semua rencana pembelajaran dapat terlaksana secara maksimal. 

c. Sekolah  

Hendaknya memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta sarana 

pendukung untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran demi meningkatnya 

mutu pendidikan di sekolah,  

 

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 MIN Gauntang  

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016-2017 

 

 

  

NO Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Ahmad Al Fajri  Laki-laki 

2 Ahmad Fauzi Laki-laki 

3 Ayu Utari Perempuan 

4 Ayu Prastika Dewi Perempuan 

5 Billy A Laki-laki 

6 Dedei Irawan Perempuan 

7 Dela Apriyanti Laki-laki 

8 Edo Aryandi Laki-laki 

9 Fitri Sri Intan Perempuan 

10 Ferti Dayanti Perempuan 

11 Jefriyanto Laki-laki 

12 M. Eka Saputra Laki-laki 

13 M. Faisal Laki-laki 

14 M. Riski Afandi Laki-laki 

15 Nando Saputra Laki-laki 

16 Raihan Ramadhan Perempuan 

17 Ratna Dewi Laki-laki 

18 Riki Alfera Laki-laki 

19 Ridho Fikriansyah Laki-laki 

20 Riski Jevani Laki-laki 

21 Selviana Perempuan 

22 Siti Khadijah Perempuan 

23 Rendy kusuma Atmaja Laki-laki 

24 Yasin‟audubirabbi Laki-laki 

25 Yusrizal Arafat Laki-laki 

26 Zuret Maulana Laki-laki 



 

Lampiran 2 

Siklus 1  Pertemuan Pertama 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 12 Garuntang Bandar Lampung 

Kelas / Semester : 4 /1 

Tema   : Berbagai Pekerjaan (Tema 4) 

Sub Tema     : Jenis-Jenis Pekerjaan (Sub Tema 1) 

Pembelajaran ke    : 2 

Alokasi waktu : 1 Hari 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Matematika  



 

 
3.9  Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi 

panjang, dan  segi tiga.  

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, 

persegi panjang, dan segi tiga. 

 

PKn 

 
3.1 Memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.  

4.1 Menberi pendapat tentang  hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila 

sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

SBDP 

 
3.1  Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi.  

4.1 Menggambar dan membentuk tiga dimensi. 

 

C. INDIKATOR 

Matematika 

 
3.9.1    Menemukan rumus luas persegi menggunakan benda kongkrit.  

4.9.1   Menyelesaikan masalah tentang luas persegi. 

 

PKn 

 
3.1.1    Menjelaskan makna sila pertama Pancasila.  

4.1.1    Memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

SBDP 

 
3.1.1  Mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar.  

4.1.1  Menggambar rumah atau bangunan impian. 



 

 

D. TUJUAN  

Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan rumus luas persegi 

menggunakan benda kongkrit dengan benar.  

Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah tentang luas persegi 

dengan benar.  

Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang 

diperhatikan saat menggambar dengan terperinci.  

Setelah berdiskusi, siswa mampu menggambar bangunan atau rumah impian 

dengan kreatif.  

Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna 

sila pertama Pancasila dengan benar.  

Setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh pengamalan dari sila 

pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 

 

 

E. MATERI 

Ayah Udin seorang arsitek. Ia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek, 

menggambar rancangan bangunan di atas kertas berpetak. Mereka harus 

mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Bagaimana 

mengetahui luas dan keliling. 

Menarik ya bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek haruslah 

mempunyai nilai-nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan 

membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan 

benar. Coba bayangkan jika ukuran bangunnya tidak sesuai, apa yang akan 

terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan Sila Pancasila. Ayo 

kita pelajari makna sila yang lainnya 

 

 

F. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan: Scientific 

Metode: Brainstorming. 



 

Teknik: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 

 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru datang tepat waktu  

 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika 

memasuki ruang kelas  

 Berdoa sebelum membuka pelajaran 

 Memeriksa kebersihan kelas 

 Memeriksa kehadiran siswa mendoakan siswa yang tidak 

hadir karena sakit atau halangan lainya  

 Memastikan bahwa siswa datang tepat waktu 

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran yaitu mengajak siswa menyanyikan 

lagu/yel-yel/tepuk dinamika dengan materi yang relevan 

dengan pembelajaran hari ini. Menginformasikan 

Tema/Sub Tema yang akan dibelajarkan. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran hari ini  

 Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar 

yang dicapai  

 Memotivasi siswa betapa pentingnya mempelajari tetang 

materi ini. 
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 Menit 



 

Kegiatan 

Inti 

 

 Guru membawa gambar seorang arsitek.  

Guru bertanya kepada siswa. 

1. Tahukah kalian apa yang dikerjakan oleh seoran arsitek? 

2.  Apa saja yang harus mereke kuasai? 

 Guru menyampaikan bahwa seorang arsitek bekerja untuk 

membuat desain bangunan. Mereka harus sangat paham 

tentang luas dan keliling bangunan yang akan mereka bangun. 

Guru mengajak siswa untuk bereksplorasi. 

 Kali ini siswa akan bereksplorasi tentang luas persegi. 

Siswa akan bekerja secara berpasangan. Siswa mengamati 

persegi yang ada di buku siswa. Siswa mengukur sisi dari 

persegi. Siswa menuliskan hasil pengukurannya. Misal 

panjang sisi = 6 cm. 

 Guru meminta siswa memotong kertas berpetak dengan 

panjang sisi 1 cm. Siswa diminta untuk menutupi seluruh 

permukaan persegi dengan persegi satuan. Siswa akan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku siswa. 

 Siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dengan pasangannya. Guru membimbing siswa untuk 

menuliskan simbol, mengamati hasil percobaan, dan 

menarik kesimpulan dengan teliti.  

 Siswa diminta untuk berganti pasangan. Dengan pasangan 

baru siswa diminta untuk saling menyampaikan hasil 

eksplorasinya. Siswa saling memberikan masukan pada 

pekerjaan temannya. Siswa berganti pasangan sebanyak 2 

kali. 

 Siswa diminta untuk kembali duduk dengan pasangan 

semula untuk mendiskusikan masukkan dari temannya. 

 Diskusi kelas. Guru membahas satu persatu pertanyaan. 

 150 

    menit 

 



 

Guru menuliskan setiap simbol dengan cermat. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 

memberikan masukkan. 

 Siswa juga diminta membaca kesimpulan yang ada di buku 

siswa.  

 Guru bertanya kepada siswa, apakah ada cara berbeda untuk 

menemukan rumus persegi. Siswa diminta untuk kembali 

berdiskusi dengan pasangannya untuk bereksplorasi 

menemukan cara yang berbeda mencari luas persegi. Guru 

memotivasi siswa untuk berpikir kreatif menemukan cara-

cara yang berbeda. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju ke 

depan menjelaskan cara berbeda yang telah ia temukan. 

Guru memberikan apresiasi dan penguatan terhadap cara 

yang ditemukan. Guru menyampaikan kepada siswa untuk 

terus berani mencoba berpikir kreatif menemukan cara-cara 

berbeda. 

 Siswa berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku 

siswa. 

 Siswa mengerjakan soal tersebut secara individu. 

 Guru tetap membimbing siswa untuk mengerjakan dengan 

langkah-langkah mengerjakan soal.  

 Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada siswa yang 

masih kesulitan. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

jika ada hal yang dirasa sulit. Siswa yang masih sangat 

membutuhkan bimbingan bisa diberikan soal yang tingkat 

kesulitannya lebih mudah. 

 Setelah selesai, siswa menukarkan jawaban dengan 

temannya. Siswa saling memeriksa dan memberikan 

pendapat terhadap hasil pekerjaan temannya. 

 Guru membahas nomor-nomor soal yang masih sulit 

dikerjakan oleh siswa. Guru bisa membuat soal-soal 

tambahan untuk latihan. 

 Siswa membuat sendiri soal tentang luas persegi. Teman 

pasangannya akan mengerjakan soal yang telah dibuatnya. 

  



 

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (untuk melakukan 

metode Brainstorming). 

 Kali ini guru akan menyampaikan nilai-nilai yang harus 

dimiliki oleh seorang arsitek. Guru menyampaikan hal-hal 

berikut:  

 
 Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-

nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. 

Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka 

harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba 

bayangkan jika ukuran bangunnya tidak sesuai, apa 

yang akan terjadi? 

 Guru menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang arsitek 

haruslah kreatif. Rancangan bangunannya harus unik. 

Siswa diminta mengamati gambar-gambar bangunan karya 

arsitek.  

 Siswa mengungkapkan pendapat tentang gambar yang 

tunjukan guru di depan kelas. 

 Guru mencatat di papan tulis hasi sumbang saran tampa 

mengadakan perubahan. 

 Siswa menuliskan bunyi sila Pancasila dengan simbolnya. 

 Guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil 

pekerjaannya.  

 Pada pertemuan kali ini, siswa akan mendiskusikan makna 

dari sila pertama Pancasila.  

 Siswa diminta untuk mengamati simbol sila pertama. Apa 

simbol sila Pertama? Siswa diminta untuk membaca 

berlahan sila pertama. Siswa menuliskan makna dari sila 



 

Pertama. 

 Dalam kelompoknya siswa memberikan pendapat terhadap 

setiap gambar. Siswa menganalisis apakah tindakan 

tersebut sesuai dengan sila pertama pancasila. Siswa 

menuliskan alasannya  

 Siswa akan menuliskan juga contohnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Pekejaan ini  dikerjakan bersama dengan 

anggota kelompok  dengan cara mengeluarkan atau 

sumbang saran. 

 Siswa diminta mengeluarkan ide atau gagasannya sebanyak 

mungkin yang berkaitan dengan sila pertama dan sila 

selanjutnya. 

 Perwakilan kelompok  diminta untuk mengeluarkan 

pendapatnya hasil dari sumbang saran bersama anggota 

kelompok di depan kelas.  

 Guru memberikan penguatan, tentang satu persatu gambar. 

 Secara individu siswa diminta lagi menuliskan 5 contoh 

dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila 

pertama Pancasila. 

 Guru menguatkan bahwa percaya diri untuk berkreatifitas 

merancang bangunan dan jujur adalah nilai-nilai yang harus 

dicontoh dari seorang arsitek.  

 

Kegiatan 

Penutup 

 Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang materi yang 

telah mereka pelajari. 

 Siswa melakukan perenungan dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Nilai-nilai apa 

yang sudah kamu pelajari hari ini?Apakah kamu sudah 

   15  

   Menit 



 

 

H. SUMBER DAN  MEDIA  

 Diri anak, Lingkungan keluarga, dan Lingkungan sekolah. 

 Buku Pedoman Guru Tema 4 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 4 Kelas 4. 

 Buku Pengembangan Diri Anak. 

 Sumber Motivasi/Inspirasi Hidup: http://rokhmaninstitute.blogspot.com/ 

 Video/slide/buklet/pamflet/gambar  tentang  sikap terhadap Berbagai 

Pekerjaan dengan bijak. 

Ruang kelas dan tambahan kertas  Contoh gambar, buku gambar, 

kertas berpetak dengan panjang 1 cm, gunting 

 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilain Proses 

melaksanakan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari?  

 Guru menyampaikan pesan moral tentang  sikap terhadap 

Berbagai Pekerjaan dengan bijak. 

Tugas:  

 

 Ceritakan kepada orang tuamu makna sila pertama Pancasila. 

Mintalah contoh tindakan lain yang sesuai dengan makna sila 

tersebut. 

 Salam dan doa penutup. 

Pengayaan: 

 Siswa bisa diberikan soal-soal dengan yang sesuai dengan materi 

dalam pertemuan hari ini yang menyangkut perkerjaan dan sila-

sila. 

Remedial: 

Siswa yang belum bisa luas persegi dapat mengulang kegiatan 

bersama guru. Kegiatan bisa dilakukan seusai jam belajar. 

Kegiatan dilakukan sekitar 30–60 menit.  

 Kegiatan dapat dilakukan untuk beberapa siswa sekaligus. 



 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan 

(terlampir). 

 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Proses 

1) Penilaian Kinerja. 

2) Penilaian Produk. 

b. Penilaian Hasil Belajar 

 Pilihan ganda. 

 Isian singkat. 

 Esai atau uraian. 
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Lampiran 3 

Siklus 1  Pertemuan ke dua 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 12 Garuntang Bandar Lampung 

Kelas / Semester : 4 /1 

Tema   : Berbagai Pekerjaan (Tema 4) 

Sub Tema     : Jenis-Jenis Pekerjaan (Sub Tema 1) 

Pembelajaran ke    : 4 

Alokasi waktu : 1 Hari 

 

G. KOMPETENSI INTI 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

 



 

H. KOMPETENSI DASAR 

Matematika  

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, 

dan segi tiga.  
4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, 

persegi panjang, dan segi tiga. 

PKn 

 
3.1 Memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.  

4.1  hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu    kesatuan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Bahasa Indonesia 

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, dan 

sebagainya).  

4.5  Mengomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi buku 

sastra yang dipilih sendiri dan dibaca yang didukung oleh alasan. 

I. INDIKATOR 

Matematika 

3.9.2  Menemukan rumus keliling persegi menggunakan benda kongkrit  

4.9.2  Menyelesaikan masalah tentang keliling persegi 

PKn 

3.1.2  Memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila     

pertama.  

4.1.2  Menulis refleksi pengalaman diri melaksanakan Sila Pertama Pancasila (jujur). 

Bahasa Indonesia 

3.5.3 Memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca.  

4.5.3 Mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca. 



 

J. TUJUAN  

 
 

1. Setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh 

dari cerita yang dibaca dengan terperinci.  

2. Setelah membaca cerita, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap 

satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar.  

3. Setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai 

dan kurang sesuai dengan sila pertama dengan benar.  

4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis refleksi tentang pengalaman diri 

melaksanakan sila Pertama Pancasila dengan jujur.  

5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan rumus keliling persegi 

menggunakan benda kongkrit dengan benar.  

6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah tentang keliling persegi 

dengan benar.  

 

K. MATERI 

Saat seseorang bekerja mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja 

keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa itu Jujur? Apa contohnya? 

Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. 

Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Ketika kita tidak 

jujur, akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain.  

Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida 

mungkin ketika sekolah tindakan tidak jujur adalah mencontek, ketika sudah bekerja 

tindakan tidak jujur bisa korupsi (mengambil hal yang bukan miliknya) apa 

dampaknya?  

 
L. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan: Scientific 

Metode: Brainstorming. 

Teknik: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 

 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru datang tepat waktu  

 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika 

memasuki ruang kelas  

 Berdoa sebelum membuka pelajaran 

 Memeriksa kebersihan kelas 

 Memeriksa kehadiran siswa mendoakan siswa yang tidak 

hadir karena sakit atau halangan lainya  

 Memastikan bahwa siswa datang tepat waktu 

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran yaitu mengajak siswa menyanyikan 

lagu/yel-yel/tepuk dinamika dengan materi yang relevan 

dengan pembelajaran hari ini. Menginformasikan 

Tema/Sub Tema yang akan dibelajarkan. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran hari ini  

 Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar 

yang dicapai  

 Memotivasi siswa betapa pentingnya mempelajari tetang 

materi ini. 

  10  

 Menit 

Kegiatan 

Inti 

           Siswa di persiapkan  untuk melakukan metode sumbang  

saran(Brainstorming). 

 Guru mengingatkan kembali nilai-nilai yang sesuai dengan 

sila pertama Pancasila. Salah satunya adalah jujur.  

 150 

 menit 

 



 

 Siswa diminta membaca teks yaitu “pemimpin Idola, 

Pemimpin yang Jujur” yang ada di buku siswa. Siswa 

membaca teks tersebut dengan membaca dalam hati.  

 Setelah selesai membaca guru meminta siswa untuk 

menjawab pertanyaan berdasarkan teks secara individu.  

 Setelah membaca menjawab pertanyaan tersebut, guru 

membahas satu persatu pertanyaan di depan kelas. Guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya. Guru menulis pendapat siswa di papan tulis 

tampa memberikan komentar atau tambahan.   

 Sekarang siswa akan menuliskan pendapat tentang tokoh 

Ida dan Gugut. Siswa awalnya menuliskan sikap-sikap yang 

dimiliki oleh tokoh. Guru membimbing siswa untuk 

menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta yang 

ditemukan.  

 Siswa akan mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada 

temannya.  

 Guru menyampaikan kepada siswa untuk berpresentasi 

dengan percaya diri, runtut dan jelas. 

 

 Sekarang, siswa akan mendiskusikan sikap Gugut dan Ida 

terkait dengan nilai-nilai sila pertama. Awalnya siswa 

diminta untuk berkelompok.  Satu kelompok terdiri dari 5-6 

siswa. Dalam kelompoknya siswa akan mendikusikan 

pertanyaan-pertanyaan berikut. 

 Siswa menuliskan jawabannya pada buku siswa. Setiap 

kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan 

jawabannya. Guru memotivasi siswa untuk percaya diri 



 

ketika presentasi.  

 Guru memberikan penguatan bahwa sikap jujur sesuai 

dengan sila pertama Pancasila.  

 Siswa menuliskan refleksi tentang sikap jujurnya. Hal-hal 

yang ditulis adalah sebagai berikut.  

1. Sikap yang sudah jujur  

2. Dampak dari sikap jujur  

3. Sikap yang belum jujur 

4. Dampak dari sikap belum jujur  

5. Rencana tindak lanjut 

 Guru menguatkan siswa untuk terus berusaha bersikap jujur 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru bertanya kepada siswa, apakah kalian tahu pekerjaan 

seorang tukang taman?  

 Menurutmu apakah seorang tukang taman harus jujur? 

Jelaskan Apa yang terjadi jika tukang taman tidak jujur?  

 Siswa menjawab pertanyaan guru dengan mengangkat 

tangan.  

 Guru membacakan cerita seorang tukang taman.  

 Siswa diminta mencoba menyelesaikan masalah tersebut 

dengan menggunakan keterampilan mengerjakan soal cerita 

yang sudah dipelajari.  

 Siswa dibebaskan menggunakan cara sesuai dengan 

keterampilan yang mereka miliki. Guru memotivasi siswa 

untuk percaya diri mengerjakan dan tidak takut salah.  

 Guru berkeliling memotivasi siswa, mengingatkan siswa 



 

untuk cermat membaca soal dan berani mencoba.  

 Guru meminta siswa menukarkan jawaban dengan 

temannya. Siswa saling mendiskusikan pekerjaannya. 

Siswa membandingkan strategi yang dibuat temannya dan 

strateginya.  

 Guru menanyakan strategi-strategi yang dihasilkan, guru 

menulisnya di papan tulis. Guru menyampaikan bahwa kita 

boleh menggunakan strategi yang berbeda ketika 

mengerjakan soal. Guru belum memberikan jawaban yang 

benar. Guru meminta siswa menyimpan dahulu hasil 

pekerjaannya. 

 Selanjutnya, siswa akan bereksplorasi dahulu untuk belajar 

konsep keliling persegi.  

 Siswa duduk secara berpasangan. Siswa mengamati persegi 

yang ada di buku siswa. Siswa akan memotong persegi 

satuan yang berukuran 1 cm. Siswa mengikuti instruksi 

yang ada di buku siswa.  

          Buatlah persegi satuan dengan panjang sisi 1 cm.  

 Tutuplah salah satu sisi persegi dengan persegi satuan.  

 Tutuplah sisi persegi yang berdekatan dengan persegi 

satuan. Ada berapa banyak persegi satuan sepanjang sisi 

yang berdekatan? 

 Bagaimana hubungan antara panjang salah satu sisi dengan 

jumlah panjang seluruh sisi persegi?  

 Jika jumlah panjang seluruh sisi yang membatasi persegi 

disebut keliling, apa yang bisa kamu simpulkan tentang 



 

keliling persegi?  

 Panjang sisi persegi kita namakan s. Keliling dinamakan K. 

Tulislah rumus keliling persegi.  

 Pada saat melakukan eksplorasi, guru membimbing siswa 

untuk teliti dalam menuliskan simbol dan hasil eksplorasi. 

 Siswa juga dimotivasi untuk bisa menyimpulkan hasil 

eksplorasinya.  

 Siswa membaca kesimpulan yang ada di buku siswa.  

 Jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah bangun 

merupakan keliling dari bangun tersebut. 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya ketika 

menemui kesulitan. Siswa juga bisa memberikan pendapat 

atas penjelasan guru.  

 Guru meminta siswa untuk menemukan cara berbeda dalam 

mencari rumus keliling persegi. Siswa bisa bereskplorasi 

dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Motivasi 

siswa untuk percaya diri mencoba dan berpikir kreatif. 

 Siswa menyampaikan hasil temuannya di depan kelas. Guru 

memberikan apresiasi dan motivasi kepada semua siswa.  

 Guru bisa menggunakan soal-soal tambahan untuk 

memperkaya siswa.  

 Setelah semua siswa paham konsep keliling, siswa diminta 

melihat lagi masalah tentang tukang taman. Siswa melihat 

ke papan tulis dan menilai jawaban yang ada. Siswa dan 

guru menyimpulkan jawaban yang paling tepat.  

 Siswa menuliskan jawabannya di buku siswa dengan 



 

 

J. SUMBER DAN  MEDIA  

 Diri anak, Lingkungan keluarga, dan Lingkungan sekolah. 

 Buku Pedoman Guru Tema 4 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 4 Kelas 4. 

 Buku Pengembangan Diri Anak. 

 Sumber Motivasi/Inspirasi Hidup: http://rokhmaninstitute.blogspot.com/ 

caranya sendiri.  

Kegiatan 

Penutup 

 Siswa melakukan perenungan dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. 

 Guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan 

berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran buku 

guru.  

 Guru mengucapkan alhamdulillhah telah terselasainya 

kwegiatan belajar mengajar hari ini. 

Tugas:  

 

 Ceritakan kepada orang tuamu makna sila pertama Pancasila. 

Mintalah contoh tindakan lain yang sesuai dengan makna sila 

tersebut. 

 Salam dan doa penutup. 

Pengayaan: 

 
Siswa bisa diberikan soal-soal dengan yang lebih rumit. 

Remedial: 

 

 Siswa yang belum bisa konsep keliling dapat mengulang kegiatan 

bersama guru. Kegiatan bisa dilakukan seusai jam belajar. 

Kegiatan dilakukan sekitar 30–60 menit. Kegiatan dapat 

dilakukan untuk beberapa siswa sekaligus 

   15  

   Menit 



 

 Video/slide/buklet/pamflet/gambar  tentang  sikap terhadap Berbagai 

Pekerjaan dengan bijak. 

Ruang kelas dan tambahan kertas  Contoh gambar, buku gambar, 

kertas berpetak dengan panjang 1 cm, gunting 

 

K. PENILAIAN 

3. Prosedur Penilaian 

c. Penilain Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 

d. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan 

(terlampir). 

 

4. Instrumen Penilaian 

b. Penilaian Proses 

1) Penilaian Kinerja. 

2) Penilaian Produk. 

c. Penilaian Hasil Belajar 

 Pilihan ganda. 

 Isian singkat. 

 Esai atau uraian. 
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LAMPIRAN 4 

Pertemuan pertama Siklus 1 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama kelompok: 1 

Nama anggota: 

1.      4. 

2.      5. 

3. 

 

Pendapat: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama kelompok:  

Nama anggota: 

1.      4. 

2.      5. 

3. 

 

Pendapat: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama kelompok:  

Nama anggota: 

1.      4. 

2.      5. 

3. 



 

 

Pendapat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama kelompok:  

Nama anggota: 

1.      4. 



 

2.      5. 

3. 

 

Pendapat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama kelompok:  

Nama anggota: 

1.      4. 

2.      5. 

3. 

 

Pendapat: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama kelompok:  

Nama anggota: 

1.      4. 

2.      5. 

3. 

 

Pendapat: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan kedua siklis 1 

 
LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 
CONTOH KESEPAKATAN KELAS 

 



 

                  
 

TUGAS !!!    
 Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling 

menyakiti.  

 Tulislah ide-idemu. 

 

  



 

Lampiran 5 

Siklus 2 Pertemuan ke pertama 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan :  MIN 12 Garuntang Bandar Lampung 

Kelas / Semester :  4 /1 

Tema   :  Berbagai Pekerjaan (Tema 4) 

Sub Tema    :  Perkerjaan di sekitar ku (Sub Tema 2) 

Pembelajaran ke    :  2 

Alokasi waktu :  1 Hari 

 

 

M. KOMPETENSI INTI 

9. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

10. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

11. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah. 

12. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

N. KOMPETENSI DASAR 

PPKn 

 
3.1 Memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.  

4.1 Memberikan pendapat tentang hubungan simbol dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

SBdP 



 

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi.  

4.1 Menggambar dan membentuk tiga dimensi. 

 

Matematika 

 
3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, 

dan  segi tiga.  

  4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, 

persegi      panjang, dan segi tiga. 

 

O. INDIKATOR 

PPKn 

 
3.1.4 Menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila.  

4.1.4 Mengomentari masalah yang terkait dengan sila kedua Pancasila. 

 

SBdP 

 
3.1.1 Mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar.  

4.1.2 Menggambar kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila kedua pancasila. 

 

Matematika 

 
3.9.3 Menemukan rumus luas dan keliling persegi panjang menggunakan benda 

konkret.  

4.9.3 Menyelesaikan masalah tentang luas dan keliling persegi persegi panjang 

 

P. TUJUAN  

 
Setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan 

makna sila kedua Pancasila dengan benar.  

 



 

Setelah berdiskusi, siswa mampu menggambar kegiatan yang menunjukkan 

pengamalan sila kedua pancasila dengan kreatif.  

Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan rumus luas dan keliling persegi 

panjang menggunakan benda konkret dengan benar.  

Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah tentang luas dan 

keliling persegi panjang dengan benar.  

 

Q. MATERI 

Pekerjaan apa yang paling baik? Bagimana sikap kita dengan pekerjaan- 

pekerjaan yang berbeda, Mata rantai berbentuk segiempat melambangkan laki-

laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai 

yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang 

lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti 

rantai. 

 

R. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan: Scientific 

Metode  : Brainstorming, cerita. 

Teknik  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru datang tepat waktu  

 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika 

memasuki ruang kelas  

 Berdoa sebelum membuka pelajaran 

 Memeriksa kebersihan kelas 

 Memeriksa kehadiran siswa mendoakan siswa yang tidak 

hadir karena sakit atau halangan lainya  

    10  

    menit 



 

 Memastikan bahwa siswa datang tepat waktu 

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran yaitu mengajak siswa menyanyikan 

lagu/yel-yel/tepuk dinamika dengan materi yang relevan 

dengan pembelajaran hari ini. Menginformasikan 

Tema/Sub Tema yang akan dibelajarkan. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran hari ini  

 Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar 

yang dicapai. 

 Memotivasi siswa betapa pentingnya mempelajari tetang 

materi ini. 

Kegiatan 

Inti 

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (untuk melakukan 

metode Brainstorming).  

 Guru memberikan selembaran sebuah cerita tentang 

pertemanan Pak Made dan Pak Toni. Guru 

menyampaikan bahwa meskipun pekerjaan setiap orang 

berbeda, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita yang 

lebih baik. Setiap pekerjaan sama, yang penting 

memberikan manfaat bagi orang lain. Hal itu sesuai 

dengan makna sila kedua Pancasila.  

 Siswa duduk secara berkelompok. Satu kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa.  

 Guru menunjukkan simbol sila kedua. Guru membawa 

gambar dengan ukuran yang cukup besar. Guru bertanya, 

apa arti dari lambang sila kedua. Siswa menjawab secara 

bergantian.  

150 menit 

 



 

 Siswa mengamati simbol sila kedua Pancasila dan 

membaca artinya yang ada di buku siswa.  

 Dalam kelompoknya siswa mendiskusikan pertanyaan-

pertanyaan berikut.  

 Apa simbol sila kedua? 

 Apa makna simbol sila kedua? 

 Guru dan siswa membahas dari pertanyaan tersebut. Guru 

menunjuk salah satu kelompok dan kelompok yang lain 

memberikan masukan. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya jika ada kesulitan. 

 Guru menguatkan makna dari sila kedua Pancasila. 

 Siswa dalam kelompok diminta kembali lagi 

mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan 

cara memberikan ide atau gagasan kepada kelompoknya 

lalu ada salah satu siswa yang bertugas menulis hasil 

sumbang saran.  

 Guru memotivasi siswa untuk berani menyampaikan 

pendapatnya dalam kelompok. Siswa bisa mencari 

informasi dari sumber lainnya. 

 Perwakilan dari masing-masing kelompok akan 

mempresentasikan jawaban mereka. Siswa lainnya 

mendengarkan, memberikan masukan dan bertanya jika 

ada hal-hal yang dirasa kurang jelas.  

 Guru menulis jawaban dari setiap kelompok dipapan tulis. 

 Guru memberikan penguatan. Guru membahas satu-

persatu pertanyaan yang diajukan.  

 Secara individu siswa akan membaca cerita “Dayu tidak 

Mau Sekolah”. 



 

 Siswa membaca masalah tersebut dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang diajukan. Guru 

memotivasi siswa untuk mencermati fakta-fakta yang ada di 

dalam soal dengan terperinci. Guru juga meminta siswa 

menganalisis masalah dengan cermat. 

 Siswa menukarkan jawabannya kepada temannya. Guru 

berkeliling mengecek pekerjaan siswa. 

 Guru menguatkan bahwa mengejek orang lain artinya 

mengangap diri kita lebih baik. Mengangap bahwa orang 

lain lebih buruk. Hal itu sangat bertentangan dengan sila 

kedua Pancasila, bahwa setiap orang sama. Ejekan Dadu 

sangat tidak beradab. Itu menyakiti perasaan Dayu.  

 Guru menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang 

pelukis haruslah kreatif. Rancangan bangunannya harus 

unik. Siswa diminta membuat gambar yang 

mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila.  

 Siswa diminta untuk mengamati hal-hal yang perlu 

diperhatikan saat menggambar.  

 Siswa menggambar sikap yang menunjukkan pengamalan 

sila kedua Pancasila.  

 Guru memotivasi siswa untuk menggambar dengan 

kreatif. Guru memotivasi siswa untuk percaya diri 

membuat sesuai dengan daya cipta masing-masing dan 

sesuai dengan tema.  

 Setelah selesai menggambar, siswa mewarnai gambarnya. 

Guru menyampaikan bahwa komposisi warna dan 

kerapian perlu diperhatikan. 

 Siswa mempresentasikan gambar yang dibuatnya kepada 



 

temannya. Siswa saling memberikan masukan. 

 Guru memberikan apresiasi dan masukan kepada karya 

siswa. Semua karya yang dihasilkan akan dipajang di 

papan pajang atau jendela. Guru menyampaikan kepada 

siswa untuk memberikan nama, hari, dan tanggal untuk 

karyanya. 

 Saat pembelajaran guru menyampaikan kepada siswa 

bahwa seorang penjahit juga harus sangat paham tentang 

luas. 

 Kali ini siswa akan bereksplorasi tentang luas persegi 

panjang. Siswa akan bekerja secara berpasangan. Siswa 

mengamati persegi panjang yang ada di buku siswa. 

Siswa mengukur sisi dari persegi. Siswa menuliskan hasil 

pengukurannya. Misal panjang = 6 cm lebar = 4 cm. 

  Guru meminta siswa memotong kertas berpetak dengan 

panjang sisi 1 cm. Siswa diminta untuk menutupi seluruh 

permukaan persegi dengan persegi satuan. Siswa akan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku siswa. 

 Siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dengan pasangannya. Guru membimbing siswa untuk 

menuliskan simbol, mengamati hasil percobaan, dan 

menarik kesimpulan dengan teliti.  

 Siswa diminta untuk berganti pasangan.  

 Dengan pasangan baru siswa diminta untuk saling 

menyampaikan hasil eksplorasinya. Siswa saling 

memberikan masukan pada pekerjaan temannya. Siswa 

berganti pasangan sebanyak 2 kali.  

 Siswa diminta untuk kembali duduk dengan pasangan 



 

semula untuk mendiskusikan masukan dari temannya. 

 Diskusi kelas. Guru membahas satu persatu pertanyaan. 

Guru menuliskan setiap simbol dengan cermat. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

atau memberikan masukan.  

 Siswa juga diminta membaca kesimpulan yang ada di 

buku siswa.  

 Guru bertanya kepada siswa, apakah ada cara berbeda 

untuk menemukan rumus persegi. Siswa diminta untuk 

kembali berdiskusi dengan pasangannya untuk 

bereksplorasi menemukan cara yang berbeda mencari luas 

persegi panjang. Guru memotivasi siswa untuk berpikir 

kreatif menemukan cara-cara yang berbeda. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju 

ke depan menjelaskan cara berbeda yang telah ia 

temukan. Guru memberikan apresiasi dan penguatan 

terhadap cara yang ditemukan. Guru menyampaikan 

kepada siswa untuk terus berani mencoba berpikir kreatif 

menemukan cara-cara berbeda. 

 Siswa mengamati gambar yang ada di buku siswa. Siswa 

diminta menemukan rumus keliling persegi panjang. 

  Guru membimbing siswa untuk melihat hubungan lebar, 

panjang dan keliling. Siswa dibebaskan menggunakan 

cara mereka. 

 Siswa menuliskan kesimpulan. Beberapa siswa diminta 

maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya. 

 Siswa dan guru membaca kesimpulan yang ada di buku 

siswa. Jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah 



 

banmerupakan keliling dari bangun tersebut. Pada bangun 

di atas, kelilingnya adalah AB + BC + CD + DA = 7 

satuan + 5 satuan + 7 satuan + 5 satuan = 24 satuan  

 Jadi keliling persegi panjang 2 � ( ukuran panjang + 

ukuran lebar). 

 Siswa mengerjakan “ayo belatih”. 

 Siswa berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku 

siswa. 

 Siswa mengerjakan soal tersebut secara individu. Guru 

tetap membimbing siswa untuk mengerjakan dengan 

langkah-langkah mengerjakan soal.  

 Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada siswa 

yang masih kesulitan. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jika ada hal yang dirasa sulit. Siswa yang masih 

sangat membutuhkan bimbingan bisa diberikan soal yang 

tingkat kesulitannya lebih mudah. 

 Setelah selesai, siswa menukarkan jawaban dengan 

temannya. Siswa saling memeriksa dan memberikan 

pendapat terhadap hasil pekerjaan temannya. 

 Guru membahas nomor-nomor soal yang masih sulit 

dikerjakan oleh siswa. Guru bisa membuat soal-soal 

tambahan untuk latihan. 

 Siswa membuat sendiri soal tentang luas persegi. Teman 

pasangannya akan mengerjakan soal yang telah dibuatnya. 



 

L. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

 

M. SUMBER DAN  MEDIA  

 Diri anak, Lingkungan keluarga, dan Lingkungan sekolah. 

 Buku Pedoman Guru Tema 4 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 4 Kelas 4. 

 Buku Pengembangan Diri Anak. 

 Sumber Motivasi/Inspirasi Hidup: http://rokhmaninstitute.blogspot.com/ 

Video/slide/buklet/pamflet/gambar  tentang  sikap terhadap Barang dan 

Jasa dengan bijak. Koran bekas, majalah bekas dengan gambar yang 

menarik, lem, benang, dan gunting. 

Kegiatan 

Penutup 

 Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang materi 

yang telah mereka pelajari. 

 Siswa melakukan perenungan dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. 

 Guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan 

berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran buku 

guru.  

Tugas:  

 Sampaikan kepada orang tuamu makna sila kedua 

Pancasila. Mintalah pendapatnya apakah sikapmu sudah 

sesuai dengan sila tersebut. 

 Salam dan doa penutup. 

Pengayaan: 

 Siswa bisa diberikan soal-soal dengan yang lebih rumit. 

 
Remedial  

 Siswa yang belum mengusai materi dan keliling persegi 

panjang dapat mengulang kegiatan bersama guru. Kegiatan 

bisa dilakukan seusai jam belajar. Kegiatan dilakukan 

sekitar 30–60 menit. Kegiatan dapat dilakukan untuk 

beberapa siswa sekaligus. 

15 menit 



 

N. PENILAIAN 

5. Prosedur Penilaian 

e. Penilain Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 

f. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan 

(terlampir) 

6. Instrumen Penilaian 

c. Penilaian Proses 

1) Penilaian Kinerja. 

2) Penilaian Produk. 

d. Penilaian Hasil Belajar 

 Pilihan ganda. 

 Isian singkat. 

 Esai atau uraian. 

 

Mengetahui    Bandar  Lampung,  8 November 2016    

Wali Kelas 1V B     Peneliti 

 

Nazhifah Hamhij, S.Pd.I      Sulastri                                                    

NIP. -        NPM. 1211100051 

 Mengetahui                                                                                                                                                                         

Kepala MIN 12 Garuntang Bandar Lampung  

 

                                                                  

                                                     Hj.Thintisnawati, S.Ag                                                           

                                               NIP. 196207061984032001                                        

 

 

  



 

Lampiran 6 

Siklus 2  Pertemuan ke dua 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan :  MIN 12 Garuntang Bandar Lampung 

Kelas / Semester :  4 /1 

Tema                          :  Berbagai Pekerjaan (Tema 4) 

Sub Tema                  :  Perkerjaan di sekitar ku (Sub Tema 2) 

Pembelajaran ke    :  4 

Alokasi waktu           :  1 Hari 

 

 

S. KOMPETENSI INTI 

13. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

14. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

15. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah. 

16. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

 

T. KOMPETENSI DASAR 

Matematika 

 

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, 

dan  segi tiga.  



 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, 

persegi      panjang, dan segi tiga. 

 

PPKn 

 

3.1 Memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.  

4.1 Menberikan pendapat tentang hubungan simbol dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

BAHASA INDONESIA  

 

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, dan 

sebagainya).  

4.5 Mengomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi buku 

sastra    yang dipilih sendiri dan dibaca yang didukung oleh alasan. 

 

U. INDIKATOR 

Matematika 

3.9.3 Menemukan rumus luas dan keliling persegi panjang menggunakan benda 

konkret.  

4.9.3  Menyelesaikan masalah tentang luas dan keliling persegi persegi panjang 

 

PPKn 

3.1.5 Menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila.  

4.1.5  Memberikan ide kesepakatan kelas supaya warga di kelas mengamalkan sila 

kedua Pancasila  

BAHASA INDONESIA 

3.5.3  Memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca.  

4.5.3   Mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca. 



 

V. TUJUAN  

 
Setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap 

tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci.  

Setelah membaca cerita, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang 

sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar.  

Setelah membaca cerita, Siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan 

pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar.  

Setelah membaca cerita siswa dapat mengungkapkan pendapatnya dan tidak 

akan ragu lagi mengeluarkan ide dan gagasan yang di milikinya. 

Setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan ide kesepakatan kelas supaya 

warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis.  

Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan cara mencari luas dan keliling 

bangun gabungan (persegi dan persegi panjang) menggunakan benda konkret 

dengan benar.  

Setelah berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah tentang tentang luas 

dan keliling bangun gabungan (persegi dan persegi panjang) dengan benar.  

 

W. MATERI 

 

Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati dan 

bekerja sepenuh hati. Kita juga bisa belajar nilai-nilai tersebut dari seorang dokter 

yang bekerja untuk masyarakat. Paman Udin adalah petani yang rajin. Ketekunannya 

membuat hasil panen melimpah. Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. 

Berikut adalah gambar petak sawahnya 

  



 

X. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan : Scientific 

Metode : Brainstorming, Cerita. 

Teknik  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 

 

O. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru datang tepat waktu  

 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika 

memasuki ruang kelas  

 Berdoa sebelum membuka pelajaran 

 Memeriksa kebersihan kelas 

 Memeriksa kehadiran siswa mendoakan siswa yang tidak 

hadir karena sakit atau halangan lainya  

 Memastikan bahwa siswa datang tepat waktu 

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran yaitu mengajak siswa menyanyikan 

lagu/yel-yel/tepuk dinamika dengan materi yang relevan 

dengan pembelajaran hari ini. Menginformasikan 

Tema/Sub Tema yang akan dibelajarkan. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran hari ini  

 Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar 

yang dicapai. 

 Memotivasi siswa betapa pentingnya mempelajari tetang 

materi ini. 

 

    10  

    menit 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Inti 

 Guru membawa gambar seorang dokter.  

 Guru bertanya kepada siswa:  

 Siapa yang ingin menjadi dokter? Apa saja yang 

dilakukan oleh dokter? Sikap apa yang harus dimiliki 

oleh seorang dokter?  

 Siswa diberi kesempatan untuk menjawab secara 

bergantian. 

 Siswa diminta membaca teks yaitu “Hebatnya Dokter 

Kami” yang ada di buku siswa. Siswa membaca teks 

tersebut dengan membaca dalam hati. 

 Setelah selesai membaca guru meminta siswa untuk 

menjawab pertanyaan berdasarkan teks secara individu. 

 Setelah membaca menjawab pertanyaan tersebut, guru 

membahas satu persatu pertanyaan di depan kelas. Guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya.  

 Sekarang siswa akan menuliskan pendapat tentang Dokter 

Rana. Siswa awalnya menuliskan sikap-sikap yang 

dimiliki oleh tokoh. Guru membimbing siswa untuk 

menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta yang 

ditemukan. 

 Siswa akan mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada 

temannya. Guru menyampaikan kepada siswa untuk 

berpresentasi dengan percaya diri, runtut dan jelas. 

 Guru menyampaikan bahwa dari seorang Dokter Rana 

kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat 

    150 

    menit 

 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah 

hati dan menghargai orang lain. 

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (untuk 

melakukan metode Brainstorming). 

 Guru mengingatkan kembali cerita Dayu yang diejek oleh 

Dadu. Guru bertanya “Apa yang perlu kalian lakukan 

supaya hal itu tidak terjadi?” Siswa menjawab secara 

bergantian. 

 Guru menyampaikan manfaat kesepakatan kelas. 

Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang disepakati oleh 

satu kelas. Kesepakatan ini dibuat atas dasar diskusi 

bersama. Kesepakatan kelas bertujuan supaya semua 

warga kelas bisa nyaman. 

 Siswa menuliskan ide-ide kesepakatan kelas supaya tidak 

ada tindakan saling mengejek, berkelahi dan tindakan 

yang tidak menghargai orang lain. 

 Guru memotivasi seluruh siswa untuk menuliskan 

kesepakatan yang kreatif, mudah dilakukan, dan membuat 

semua orang nyaman. 

 Setelah selesai, siswa akan menyampaikan kesepakatan 

kelas yang dibuatnya dengan cara menyebutkan ide atau 

gagasannya secara bergantian.  

 Setiap siswa  akan menyebutkan ide atau gagasan mereka. 

Guru menuliskan poin-poin kesepakatan setiap siswa di 

papan tulis. Untuk setelah semua selesai, siswa diminta 

melihat ke papan tulis. 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Guru membacakan setiap poin dan meminta kesepakatan 

siswa. Guru memberikan tanda  untuk kesepakatan yang 

telah disepakati.  

 Ketika ada poin yang belum disepakati, secara klasikal 

akan didiskusikan. Hasil dari kegiatan ini adalah 

kesepakatan kelas.  

 Siswa menuliskan yang rapi di kertas, siswa bisa 

memberikan gambar atau menambah hiasan lain untuk 

kesepakatan kelas mereka. Siswa bisa menggunakan 

kalender bekas, karton bekas dan bahan bekas lainnya. 

Guru membagi tugas pengerjaan kesepakatan kelas ini.  

 Guru memotivasi seluruh siswa untuk mematuhi 

kesepakatan kelas yang dibuat. 

 Guru bertanya kepada siswa, apakah kalian tahu 

pekerjaan seorang petani? Menurutmu apa yang dilakukan 

oleh seorang petani?  

 Siswa menjawab pertanyaan guru dengan mengangkat 

tangan.  

 Guru membacakan cerita seorang tukang taman.  

 Siswa diminta mencoba menyelesaikan masalah tersebut 

dengan bereksplorasi sesuai dengan pengetahuan yang 

telah mereka miliki. 

 Siswa dibebaskan menggunakan cara sesuai dengan 

keterampilan yang mereka miliki. Guru memotivasi siswa 

untuk percaya diri mengerjakan dan tidak takut salah. 

 Guru berkeliling memotivasi siswa, mengingatkan siswa 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

untuk cermat membaca soal dan berani mencoba. 

 Guru meminta siswa menukarkan jawaban dengan 

temannya. Siswa saling mendiskusikan pekerjaannya. 

 Siswa membandingkan strategi yang dibuat temannya dan 

strateginya. 

 Guru menanyakan strategi-strategi yang dihasilkan, guru 

menulisnya di papan tulis. Guru menyampaikan bahwa 

kita boleh menggunakan strategi yang berbeda ketika 

mengerjakan soal. Guru belum memberikan jawaban yang 

benar. Guru meminta siswa menyimpan dahulu hasil 

pekerjaannya. Selanjutnya, siswa akan bereksplorasi 

dahulu untuk belajar konsep luas dan keliling bangun 

gabungan (persegi dan persegi panjang)‟ 

 Siswa duduk secara berpasangan. Siswa mengamati 

gambar bangun gabungan yang ada di buku siswa. Siswa 

mengerjakan lembar kerja untuk bereksplorasi di buku 

siswa. Pada saat melakukan eksplorasi, guru membimbing 

siswa untuk teliti dalam menuliskan simbol dan hasil 

eksplorasi. 

 Guru meminta kepada siswa perhatikan gambar persegi 

panjang berikut!  

 Siswa membuat dupikat bangun A dan B dengan 

menggunakan kertas bekas. Siswa menuliskan nama 

bangun dan panjang sisi dari masing-masing bangun.  

 Siswa menghitung luas dan keliling masing-masing 

bangun A dan B. 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Siswa akan menjawab pertanyaan di lembar kerja yang 

diberikan. 

 Siswa akan menggabungkan bangun A dan bangun B. Di 

sini siswa akan menuliskan berbagai kemungkinan. 

 Ketika menemukan kemungkinan 1 siswa langsung 

menggambar kemungkinan 1 di tabel. Siswa menuliskan 

panjang setiap sisi bangun serta menghitung luas dan 

kelilingnya. Begitu seterusnya sampai siswa akan 

menghasilkan minimal 4 kemungkinan. 

 Guru bisa mencontohkan terlebih dahulu. 

 Setelah semua kemungkinan didapatkan dan siswa sudah 

selesai menghitung luas dan kelilingnya siswa diminta 

untuk menuliskan kesimpulan. 

 Siswa juga dimotivasi untuk bisa menyimpulkan hasil 

eksplorasinya. 

 Siswa membaca kesimpulan yang ada di buku siswa. 

 Jadi, luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara 

menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Sementara itu, 

keliling didapat dengan cara menjumlahkan sisi 

terluarnya. 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya ketika 

menemui kesulitan. Siswa juga bisa memberikan pendapat 

atas penjelasan guru. 

 Guru meminta siswa untuk menemukan cara berbeda 

dalam mencari luas dan keliling bangun gabungan. Siswa 

bisa bereskplorasi dengan benda-benda yang ada di 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

sekelilingnya. Motivasi siswa untuk percaya diri mencoba 

dan berpikir kreatif. 

 Siswa menyampaikan hasil temuannya di depan kelas. 

Guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada semua 

siswa. 

 Setelah semua siswa paham konsep luas dan keliling 

bangun gabungan, siswa diminta melihat lagi masalah 

tentang luas sawah paman Udin. Siswa melihat ke papan 

tulis dan menilai jawaban yang ada. Siswa dan guru 

menyimpulkan jawaban yang paling tepat. 

 Siswa mengerjakan soal-soal yang ada di buku siswa. 

 Guru mengingatkan siswa untuk tetap menggunakan 

keterampilan mengerjakan soal yang sudah dipelajari. 

 Guru bisa menggunakan soal-soal tambahan untuk 

memperkaya siswa. 

 Siswa menuliskan jawabannya di buku siswa dengan 

caranya sendiri  

Kegiatan 

Penutup 

 Siswa melakukan perenungan dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. 

 Guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan 

berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran buku 

guru.  

Tugas:  

 Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya kesepakatan 

kelas. Mintalah pendapat mereka supaya kamu bisa 

melaksanakan dengan baik. 

    15  

    Menit 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Salam dan doa penutup. 

Pengayaan: 

 Siswa bisa diberikan soal-soal dengan yang lebih rumit. 

 

Remedial  

 Siswa yang belum menguasai konsep luas dan keliling 

bangun gabungan dapat mengulang kegiatan bersama guru. 

Kegiatan bisa dilakukan seusai jam belajar. Kegiatan 

dilakukan sekitar 30–60 menit. Kegiatan dapat dilakukan 

untuk beberapa siswa sekaligus. 

 

P. SUMBER DAN  MEDIA  

 Diri anak, Lingkungan keluarga, dan Lingkungan sekolah. 

 Buku Pedoman Guru Tema 4 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 4 Kelas 4. 

 Buku Pengembangan Diri Anak. 

 Sumber Motivasi/Inspirasi Hidup: http://rokhmaninstitute.blogspot.com/ 

Video/slide/buklet/pamflet/gambar  tentang  sikap terhadap Barang dan 

Jasa dengan bijak. Koran bekas, majalah bekas dengan gambar yang 

menarik, lem, benang, dan gunting. 

 

Q. PENILAIAN 

7. Prosedur Penilaian 

g. Penilain Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 

h. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan 

(terlampir). 

 

 

 



 

8. Instrumen Penilaian 

d. Penilaian Proses 

1) Penilaian Kinerja. 

2) Penilaian Produk. 

e. Penilaian Hasil Belajar 

 Pilihan ganda. 

 Isian singkat. 

 Esai atau uraian. 

 

 

Mengetahui      Bandar  Lampung, 15 

November 2016    

Wali Kelas 1V B     Peneliti 

 

 

Nazhifah Hamhij, S.Pd.I      Sulastri                                                    

NIP. -        NPM. 1211100051 

 

 Mengetahui                                                                                                                                                                         

Kepala MIN 12 Garuntang Bandar Lampung  

 

  

 

                                                              

                                                     Hj.Thintisnawati, S.Ag                                                           

                                               NIP. 196207061984032001                                        

  



 

Lampiran 7 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Ayo berdiskusi 

  

Mata rantai berbentuk segiempat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk 

lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan 

melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan 

saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. 

  

 Diskusikan dalam kelompokmu pertanyaan-pertanyaan berikut:  

 

 Apa simbol sila kedua?  

 Apa makna simbol sila kedua? 

 Jelaskan hubungan simbol sila kedua dengan makna sila kedua? 

  Apakah sikap pak Made dan pak Toni menunjukkan sila kedua Pancasila?  

 Jelaskan alasanmu! 

 Tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari! 

 



 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 
CONTOH KESEPAKATAN KELAS 

 



 

                  
 

TUGAS !!!    
 Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling 

menyakiti.  

 Tulislah ide-idemu. 

 

  



 

Lampiran 8 

LEMBAR PEDOMAN PENGISIAN OBSERVASI 

AKTIVITAS BELAJAR PKn PESERTA DIDIK 

 

A. Indikator aktivitas belajar 

1.      Membentuk kelompok atau duduk yang sesuai diarahkan guru. 

2.      Membaca dan memperhatikan sebuah materi pembelajaran. 

3.      Memperhatikan pokok materi pembelajaran yang disampaikan. 

4.      Menyebutkan pokok-pokok masalah yang ada di dalam bahasan. 

5.      Memberikan pendapat , ide, gagasan atau komentar terhadap masalah  yang ada 

di dalam pokok bahasan. 

6.      Menulis sebuah masalah yang dihadapi. 

7.      Membacakan masalah di depan kelas. 

8.      Memperhatikan masalah yang dihadapi kawan di dalam kelompok nya  

9.      Memberikan pendapat atau saran terhadap masalah yang dihadapi kawan. 

10.  Ikut mengevaluasi pendapat-pendapat yang muncul. 

 

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 siswa 

F =  Nilai Aktivitas  

N = Jumlah Individu 

 

 

C. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa  

 

± 100%  = Sangat Aktif 

 70% - 99%  = Aktif  

50% - 69%  = Cukup Aktif  

30% - 49%  = Kurang Aktif  

0% - 29%  = Tidak Aktif 

Sumber: Anas Sudijono (2010) 

  

P = 
𝐹

𝑁
 x 100 % 
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Tabel 1 

Hasil Observasi  Aktivitas Siswa 

Siklus 1 petemuan pertama 
 



 

 

Sumber data: Hasil Observasi aktivitas belajar siklus 1 pertemuan pertama 

 

Tabel 2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Siklus 1 petemuan kedua 

No Nama Aktivitas jml Pst 

(%) 

Ket.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Ahmad Al Fajri               

2 Ahmad Fauzi              

3 Ayu Utari              

4 Ayu Prastika D              

5 Billy A              

6 Dedei Irawan              

7 Dela Apriyanti              

8 Edo Aryandi              

9 Fitri Sri Intan              

10 Ferti Dayanti              

11 Jefriyanto              

12 M. Eka Saputra              

13 M. Faisal              

14 M. Riski Afandi              

15 Nando Saputra              

16 Raihan Ramadhan              

17 Ratna Dewi              

18 Rizki Alfera              

19 Ridho febriansyah               

20 Riska Jevani              

21 Selviana              

22 Siti Khadijah              

23 Rendi kusuma A.              

24 Yasin‟audubirabbi              

25 Yusna Arafat              

26 Zuret Maulina              

 Jumlah              

 presentase               



 

 

No Nama Aktivitas jml Pst(

%) 

Ket.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Ahmad Al Fajri               

2 Ahmad Fauzi              

3 Ayu Utari              

4 Ayu Prastika D              

5 Billy A              

6 Dedei Irawan              

7 Dela Apriyanti              

8 Edo Aryandi              

9 Fitri Sri Intan              

10 Ferti Dayanti              

11 Jefriyanto              

12 M. Eka Saputra              

13 M. Faisal              

14 M. Riski Afandi              

15 Nando Saputra              

16 Raihan Ramadhan              

17 Ratna Dewi              

18 Rizki Alfera              

19 Ridho febriansyah               

20 Riska Jevani              

21 Selviana              

22 Siti Khadijah              

23 Rendi kusuma A.              

24 Yasin‟audubirabbi              

25 Yusna Arafat              

26 Zuret Maulina              

 Jumlah              

 presentase               

Sumber data : Hasil Observasi aktivitas belajar siklus 1 pertemuan ke dua 
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Tabel 3 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Siklus 11 petemuan pertama 
 

 

No Nama Aktivitas jml Pst(%) Ket. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Ahmad Al Fajri               

2 Ahmad Fauzi              

3 Ayu Utari              

4 Ayu Prastika D              

5 Billy A              

6 Dedei Irawan              

7 Dela Apriyanti              

8 Edo Aryandi              

9 Fitri Sri Intan              

10 Ferti Dayanti              

11 Jefriyanto              

12 M. Eka Saputra              

13 M. Faisal              

14 M. Riski Afandi              

15 Nando Saputra              

16 Raihan Ramadhan              

17 Ratna Dewi              

18 Rizki Alfera              

19 Ridho febriansyah               

20 Riska Jevani              

21 Selviana              

22 Siti Khadijah              

23 Rendi kusuma A.              

24 Yasin‟audubirabbi              

25 Yusna Arafat              

26 Zuret Maulina              

 Jumlah              

 Presentase              



 

Sumber data : Hasil Observasi aktivitas belajar siklus 2 pertemuan pertama 
 

 

 

Tabel 4 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Siklus 11 petemuan kedua 
 

 

No Nama Aktivitas jml Pst(%) Ket.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Ahmad Al Fajri               

2 Ahmad Fauzi              

3 Ayu Utari              

4 Ayu Prastika D              

5 Billy A              

6 Dedei Irawan              

7 Dela Apriyanti              

8 Edo Aryandi              

9 Fitri Sri Intan              

10 Ferti Dayanti              

11 Jefriyanto              

12 M. Eka Saputra              

13 M. Faisal              

14 M. Riski Afandi              

15 Nando Saputra              

16 Raihan Ramadhan              

17 Ratna Dewi              

18 Rizki Alfera              

19 Ridho febriansyah               

20 Riska Jevani              

21 Selviana              

22 Siti Khadijah              

23 Rendi kusuma A.              

24 Yasin‟audubirabbi              

25 Yusna Arafat              



 

26 Zuret Maulina              

 Jumlah              

 Presentase              

Sumber data: Hasil Observasi aktivitas belajar siklus 2 pertemuan ke dua 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 

Guru Model : Nazhifah Hamhij, S.Pd.I    

Materi  : Tema 4 Sub Tema I Pembelajaran Ke 4 

Hari/ Tanggal : 25 Oktober 2016 

Pengamat :  Sulastri 

Sekolah :MIN 12 Garuntang Bandar Lampung   

Kelas   : IV    

No Aspek Yang Diamati 

Pengamat 

Siklus I Pertemuan I 

Ya Tidak Keterangan  

1 Persiapan    

 Silabus     

Membuat RPP    

Menentukan sumber belajar    

2 Pendahuluan     

Mengucapkan salam    

Berdoa    

Mengecek kehadiran peserta 

didik 

   

Tujuan pembelajaran    

Apersepsi     



 

Menyampaikan garis besar 

pembelajaran 

   

3  Kegiatan Inti    

mengajak siswa untuk 

melakukan sumbang  saran 

atau mengeluarkan 

pendapat. 

   

Sebelum  melakukan 

sumbang saran guru  

menjelaskan teknik dalam 

melakukan melakukan 

brainstorming 

   

siswa di bagi kelompok dan 

setiap kelompok di beri 

tugas khusus dalam kegiatan 

belajarnya 

   

 Guru mencatat yang di 

sebutkan siswa satu persatu  

hasil  brainstorming atau 

mengeluarkan pendapat. 

 

   

  Guru memberikan masalah 

atau materi untuk 

memancing siswa untuk 

melakukan brainstorming. 

 

   

 Guru membimbing Tindak 

lanjut dari kegiatan belajar 

yaitu dengan membimbing 

untuk membahas dan 

mendiskusikan masalah 

yang di hadapi. 

   



 

 

Guru meminta kesan-kesan 

yang di peroleh siswa dari 

pelajaran tersebut dan 

menyimpulkan materi yang 

di proleh dan di hubungkan 

dengan bahan pelajaran hari 

ini. 

 

   

Guru memberikan penilaian  

terhadap kegiatan belajar 

siswa dan hasil-hasil yang di 

capainya di lanjutkan guru 

mengkonfirmasi materi 

yang belum di capai siswa 

   

4 Penutup    

Guru dan peserta didik 

melakukan perenungan 

dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat 

pada buku siswa. 

Dan mengucapsalam 

kemudian doa pentup. 

   

5 Sumber dan Alat Peraga    

6 Evaluasi    

Jumlah aspek yang terlaksana    

Persentase tindakan    

    

  Observer  

 

 

(.........................) 



 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 

Guru Model :  Sulastri     

Materi  :  Tema 4 Sub Tema I Pembelajaran Ke 6 

Hari/ Tanggal :  3 November 2016 

Pengamat :  Nazhifah Hamhij, S.Pd.I 

Sekolah :  MIN 12 Garuntang Bandar Lampung   

Kela                 : IV    

No Aspek Yang Diamati 

Pengamat 

Siklus I Pertemuan II 

Ya Tidak Keterangan  

1 Persiapan    

 Silabus     

Membuat RPP    

Menentukan sumber belajar    

2 Pendahuluan     

Mengucapkan salam    

Berdoa    

Mengecek kehadiran peserta 

didik 

   

Tujuan pembelajaran    

Apersepsi     



 

Menyampaikan garis besar 

pembelajaran 

   

3  Kegiatan Inti    

mengajak siswa untuk 

melakukan sumbang  saran 

atau mengeluarkan 

pendapat. 

   

Sebelum  melakukan 

sumbang saran guru  

menjelaskan teknik dalam 

melakukan melakukan 

brainstorming 

   

siswa di bagi kelompok dan 

setiap kelompok di beri 

tugas khusus dalam kegiatan 

belajarnya 

   

 Guru mencatat yang di 

sebutkan siswa satu persatu  

hasil  brainstorming atau 

mengeluarkan pendapat. 

 

   

  Guru memberikan masalah 

atau materi untuk 

memancing siswa untuk 

melakukan brainstorming. 

 

   

 Guru membimbing Tindak 

lanjut dari kegiatan belajar 

yaitu kembali kekelas untuk 

membahas dan 

mendiskusikan masalah 

yang di hadapi. 

   



 

 

Guru meminta kesan-kesan 

yang di peroleh siswa dari 

pelajaran tersebut dan 

menyimpulkan materi yang 

di proleh dan di hubungkan 

dengan bahan pelajaran hari 

ini. 

 

   

Guru memberikan penilaian  

terhadap kegiatan belajar 

siswa dan hasil-hasil yang di 

capainya di lanjutkan guru 

mengkonfirmasi materi 

yang belum di capai siswa 

   

4 Penutup    

Guru dan peserta didik 

melakukan perenungan 

dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat 

pada buku siswa. 

Dan mengucapsalam 

kemudian doa pentup. 

   

5 Sumber dan Alat Peraga    

6 Evaluasi    

Jumlah aspek yang terlaksana    

Persentase tindakan    

    

 

  Observer  

 

(.........................) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 

Guru Model :  Nazhifah Hamhij, S.Pd.I    

Materi  :  Tema 4 Sub Tema 2 Pembelajaran Ke 2 

Hari/ Tanggal :  8 November 2016 

Pengamat :  Sulastri 

Sekolah :  MIN 12 Garuntang Bandar Lampung   

Kela                 : IV    

No Aspek Yang Diamati 

Pengamat 

Siklus II Pertemuan I 

Ya Tidak Keterangan  

1 Persiapan    

 Silabus     

Membuat RPP    

Menentukan sumber belajar    

2 Pendahuluan     

Mengucapkan salam    

Berdoa    

Mengecek kehadiran peserta 

didik 

   

Tujuan pembelajaran    

Apersepsi     



 

Menyampaikan garis besar 

pembelajaran 

   

3  Kegiatan Inti    

mengajak siswa untuk 

melakukan sumbang  saran 

atau mengeluarkan 

pendapat. 

   

Sebelum  melakukan 

sumbang saran guru  

menjelaskan teknik dalam 

melakukan melakukan 

brainstorming 

   

siswa di bagi kelompok dan 

setiap kelompok di beri 

tugas khusus dalam kegiatan 

belajarnya 

   

 Guru mencatat yang di 

sebutkan siswa satu persatu  

hasil  brainstorming atau 

mengeluarkan pendapat. 

 

   

  Guru memberikan masalah 

atau materi untuk 

memancing siswa untuk 

melakukan brainstorming. 

 

   

 Guru membimbing Tindak 

lanjut dari kegiatan belajar 

yaitu kembali kekelas untuk 

membahas dan 

mendiskusikan masalah 

yang di hadapi. 

   



 

 

Guru meminta kesan-kesan 

yang di peroleh siswa dari 

pelajaran tersebut dan 

menyimpulkan materi yang 

di proleh dan di hubungkan 

dengan bahan pelajaran hari 

ini. 

 

   

Guru memberikan penilaian  

terhadap kegiatan belajar 

siswa dan hasil-hasil yang di 

capainya di lanjutkan guru 

mengkonfirmasi materi 

yang belum di capai siswa 

   

4 Penutup    

Guru dan peserta didik 

melakukan perenungan 

dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat 

pada buku siswa. 

Dan mengucapsalam 

kemudian doa pentup. 

   

5 Sumber dan Alat Peraga    

6 Evaluasi    

Jumlah aspek yang terlaksana    

Persentase tindakan    

    

  Observer  

 

 

(.........................) 



 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 

Guru Model :  Nazhifah Hamhij, S.Pd.I   

Materi  :  Tema 4 Sub Tema 2 Pembelajaran Ke 4 

Hari/ Tanggal :  15 November 2016 

Pengamat :  Sulastri 

Sekolah :  MIN 12 Garuntang Bandar Lampung   

Kela                 : IV    

No Aspek Yang Diamati 

Pengamat 

Siklus II Pertemuan II 

Ya Tidak Keterangan  

1 Persiapan    

 Silabus     

Membuat RPP    

Menentukan sumber belajar    

2 Pendahuluan     

Mengucapkan salam    

Berdoa    

Mengecek kehadiran peserta 

didik 

   

Tujuan pembelajaran    

Apersepsi     

Menyampaikan garis besar 

pembelajaran 

   



 

3  Kegiatan Inti    

mengajak siswa untuk 

melakukan sumbang  saran 

atau mengeluarkan 

pendapat. 

   

Sebelum  melakukan 

sumbang saran guru  

menjelaskan teknik dalam 

melakukan melakukan 

brainstorming 

   

siswa di bagi kelompok dan 

setiap kelompok di beri 

tugas khusus dalam kegiatan 

belajarnya 

   

 Guru mencatat yang di 

sebutkan siswa satu persatu  

hasil  brainstorming atau 

mengeluarkan pendapat. 

 

   

  Guru memberikan masalah 

atau materi untuk 

memancing siswa untuk 

melakukan brainstorming. 

 

   

 Guru membimbing Tindak 

lanjut dari kegiatan belajar 

yaitu kembali kekelas untuk 

membahas dan 

mendiskusikan masalah 

yang di hadapi. 

 

   



 

Guru meminta kesan-kesan 

yang di peroleh siswa dari 

pelajaran tersebut dan 

menyimpulkan materi yang 

di proleh dan di hubungkan 

dengan bahan pelajaran hari 

ini. 

 

   

Guru memberikan penilaian  

terhadap kegiatan belajar 

siswa dan hasil-hasil yang di 

capainya di lanjutkan guru 

mengkonfirmasi materi 

yang belum di capai siswa 

   

4 Penutup    

Guru dan peserta didik 

melakukan perenungan 

dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat 

pada buku siswa. 

Dan mengucapsalam 

kemudian doa pentup. 

   

5 Sumber dan Alat Peraga    

6 Evaluasi    

Jumlah aspek yang terlaksana    

Persentase tindakan    

    

 

  Observer  

 

 

(.........................) 



 

  



 

Lampiran.. 

FOTO-FOTO PENELITIAN 

Keadaan 

siswa pada saat proses belajar di kelas 

 

 

Keadaan siswa  saat guru melemparkan masalah kepada siswa 



 

 

 

Keadaan guru sedang menulis hasil Brainstorming atau sumbang saran dari siswa 

 

 

Keadaan siswa setelah setelah membacakan ide gagasan di depan kelas 



 

 

Keadaan siswa mulai antusias untuk memberikan pendapatnya. 

 

keadaan siswa sangat antusias dalam prosse pembelajaran menggunakan metode 

brainstorming 



 

Foto  di depan sekolah dan foto bersama kepala sekolah 

 

 


