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ABSTRAK  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah peneliti ingin bagaimana cara 

meningkatkan prestasi belajar. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan dengan 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: 

(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, (4) refleksi. Subyek penelitian ini 

adalah siswa kelas III SD Negeri 005 Lubuk Sitarak dengan jumlah siswa 35 anak. 

Instrumen pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, dokumentasi. 

Data selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Cooperative Learning dengan media stik berjalan berhasil 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas III SD Negeri 005 Lubuk Sitarak. 

Dalam setiap siklus aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan siklus I 

dengan rata-rata nilai 2,71 atau 67,7% dan siklus II 3,2 atau 80,5%. Hasil belajar 

siswa pada pre tes dan pos tes mengalami peningkatan siklus I rata-rata nilai pre 

tes 56, pos tes 64 sedangkan siklus II pre tes 65, pos tes 88. Persentase ketuntasan 

belajar yaitu siklus I 54% dan siklus II 89%. Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

menggunakan Cooperative Learning dengan media stik berjalan pada siswa kelas 

III SD Negeri 005 Lubuk Sitarak dapat meningkatkan aktivitas siswa.  

 

kata kunci: prestasi belajar, PKn, cooperative learning, media, stik 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam era globalisasi. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut peningkatan mutu 

pendidikan yang lebih modern agar siswa sebagai subjek dapat mengikuti 

perkembangan jaman. Pengaruh globalisasi dapat mempengaruhi gaya hidup 

seseorang untuk meniru budaya barat dan cenderung meninggalkan kebudayaan 

bangsanya sendiri. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), siswa diajarkan 

untuk mencintai kebudayaan bangsa Indonesia serta menyaring budaya-budaya 

barat yang baik. 

Sesuai dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 (Sutoyo, 2011:5) 
bahwa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan 

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui 

proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui masyarakat. 

Dalam UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga 
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negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. 

Pendidikan budi pekerti mengacu pada pengertian dalam bahasa Inggris 
yang diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas mengandung pengertian antara 

lain: (a) adat istiadat (b) sopan santun (c) perilaku. 

Pada UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 37 (2) menjelaskan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (2003:66). 

KTSP SD Negeri Barusari 02 (2006:270) Mata Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Noor MS Bakry (2002:2) menerangkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik dalam 

mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian, untuk berkorban membela 

bangsa dan tanah air Indonesia. 

Subhan Sofhian dan Asep Sahid Gatara (2011:6) berpendapat bahwa 
pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai proses pendewasaan bagi 

warga negara dengan usaha sadar dan terencana melalui pengajaran sehingga 

terjadi perubahan pada warga negara tersebut dalam hal pengetahuan, sikap, dan 

perilaku yang bersifat kritis serta emansipatoris. 

Berdasarkan uraian diatas, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam rangka menghadapi era globalisasi dan 

mempertahankan budaya bangsa. Meskipun demikian, kenyataannya nilai prestasi 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SDN 005 Lubuk Sitarak 

Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu khususnya kelas III masih 

mengalami hambatan-hambatan sehingga pencapaian KKM belum optimal. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada awal semester genap tahun 
pelajaran 2015/2016 tanggal 30 Januari 2016 dalam pelajaran PKn materi harga 

diri, hasil belajar siswa masih rendah. Guru mengalami hambatan dalam 

menuntaskan hasil belajar siswa. Keadaan terlihat dari hasil rata-rata nilai evaluasi 

akhir. Hasil rata-rata nilai evaluasi akhir menunjukkan 71 % siswa memperoleh 

nilai dibawah KKM 65. Observasi selanjutnya tanggal 6 Februari 2016 hasil tes 

formatif pembelajaran pendidikan kewarganegaraan materi harga diri pada siswa 

kelas III SD Negeri 005 Lubuk Sitarak yang terdiri atas 3 5  siswa, 21,4 % 

(mendapat nilai 8 - 8,5), 14,3 % (mendapat nilai 7-7,9), 21,4 % (mendapat nilai 6-

6,9), dan 42,9 % (mendapat nilai 5-5,9). 

Atas rendahnya perolehan hasil tes maka guru perlu melakukan perbaikan- 

perbaikan, perubahan, dan pembaharuan dalam melakukan segala aspek yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Aspek-aspek yang mempengaruhi 
keberhasilan pendidikan meliputi: kurikulum, sarana prasarana, guru, siswa, serta 

metode pengajaran dengan model cooperative learning menggunakan media stik 

berjalan( Slameto, 2011:2). 
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Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan harapan di atas adalah 

model pembelajaran cooperative learning. Menurut Suprijono A (2009:56) 

mengatakan Vygotsky, model pembelajaran kooperatif adalah penekanan belajar 

sebagai proses dialog interaktif dengan kelompoknya. Hal ini berarti pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang berbasis sosial. Anita Lie berpendapat bahwa 

model pembelajaran kooperatif didasarkan pada homo homini socius. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tergerak untuk melakukan 
penelitian tindakan kelas mengenai peningkatan prestasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) dengan model Cooperative Learning menggunakan 

media stik berjalan pada siswa kelas III SDN 005 Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit 

Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah dengan model pembelajaran Cooperative Learning menggunakan 

media stik berjalan , aktivitas siswa dalam belajar meningkat? 

2. Apakah aktivitas guru dalam proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan dengan model Cooperative Learning menggunakan media 

stik berjalan dapat meningkat ? 

3. Apakah dengan model pembelajaran Cooperative Learning menggunakan 

media stik berjalan dapat meningkatkan prestasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas III SDN 005 Lubuk Sitarak? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan latar belakang diatas didapatkan tujuan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) dengan menggunakan Cooperative Learning dengan 

media stik berjalan. 

2. Meningkatkan aktivitas guru dalam menerapkan model 

pembelajaranCooperative Learning dengan media stik berjalan. 

3. Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran 

Cooperative Learning dengan media stik berjalan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Belajar 

Chaplin (Muhibbin,2008:90) belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Selain itu, Chaplin 

mengartikan belajar sebagai proses memperoleh respons-respons sebagai akibat 

adanya latihan khusus. 

Wittig (Muhibbin,2008:90) mendefinisikan belajar sebagai any relatively 
permanent change in an organism’s behavioral repertoire that occurs result of 

experience. Belajar ialah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala 

macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. 
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Model Pembelajaran Cooperative Learning 

Model pembelajaran kooperatif adalah penekanan belajar sebagai proses 

dialog interaktif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berbasis sosial. 

Menurut Anita Lie (Isjoni, 2011:25) model pembelajaran ini didasarkan pada 

falsafat homo homini socius bukan homo homini lupus. Dialog interaktif (interaksi 

sosial) adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak 

akan mungkin ada kehidupan bersama. Tanpa kerjasama, tidak akan ada individu, 

keluarga, organisasi, dan kehidupan bersama lainnya. 

Effendi Zakaria (Isjoni,2011:21), pembelajaran kooperatif dirancang bagi 

tujuan melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran menerusi 

perbincangan dengan rekan-rekan dalam kelompok kecil. Ia memerlukan siswa 

bertukar pendapat, memberi tanya jawab serta mewujudkan dan membina proses 

penyelesaian kepada suatu masalah. Kajian eksperimental dan diskriptif yang 

dijalankan mendukung pendapat yang mengatakan pembelajaran kooperatif dapat 

memberikan hasil yang positif. 

Djajadisastra (Isjoni,2011:26), pembelajaran kooperatif merupakan metode 

belajar kelompok atau lazim disebut dengan metode gotong-royong, merupakan 

suatu metode mengajar dimana murid-murid disusun dalam kelompok-kelompok 

pada waktu menerima pelajaran atau mengerjakan soal-soal dan tugas-tugas. 

Menurut Davidson dan Warsham, pembelajaran kooperatif adalah kegiatan 

belajar mengajar secara kelompok, siswa belajar dan bekerjasama untuk sampai 

kepada pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. 

Abdurrahman dan Bintoro (Nurhadi,2004:61), pembelajaran kooperatif 

adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait. 

Adapun elemen dalam pembelajaran kooperatif adalah adanya: “(1) saling 

ketergantungan positif; (2) interaksi tatap muka; (3) akuntabilitas individual; dan 

(keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau keterampilan social 

yang secara sengaja diajarkan”. 

Chaplin (Suprijono A, 2009:56) mengemukakan bahwa kelompok itu dapat 

terdiri dari dua orang saja, tetapi juga dapat terdiri dari banyak orang. 

Chaplin juga berpendapat bahwa anggota kelompok tidak harus berinteraksi 

secara langsung yaitu face to face. 

Menurut Shaw (Suprijono A, 2009:57) satu ciri yang dipunyai oleh semua 

kelompok yaitu anggotanya saling berinteraksi, saling mempengaruhi antara satu 

dengan yang lain. Kelompok bukanlah semata-mata sekumpulan orang. 

Kumpulan disebut kelompok apabila ada interaksi, mempunyai tujuan, 

berstruktur, groupness. Interaksi adalah saling mempengaruhi individu satu 

dengan individu yang lain, Jadi kelompok adalah kesatuan yang bulat diantara 

anggotanya. 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya 

dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Model pembelajaran 

kooperatif dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yang memiliki ciri-ciri: (1) 
“memudahkan siswa belajar” sesuatu yang “bermanfaat” seperti, fakta, 

keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama; (2) 

pengetehuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten 
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menilai. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial. Selain itu, model pembelajaran kooperatif 

menuntut kerjasama dan interdepedensi peserta didik dalam struktur tugas, 

struktur tujuan, dan struktur reward. 

Nurhadi (2004:68-72) Pembelajaran kooperatif menuntut guru untuk 

berperan relatif berbeda dari pembelajaran tradisional. Berbagai peran guru dalam 

pembelajaran kooperatif antara lain: (1) merumuskan tujuan pembelajaran, (2) 

menentukan jumlah anggota dalam kelompok belajar, (3) menentukan tempat 

duduk siswa, (4) merancang bahan untuk meningkatkan saling ketergantungan 

positif, (5) menentukan peran siswa untuk menunjang saling ketergantungan, (6) 

menjelaskan tugas akademik, (7) menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan dan 

keharusan dalam bekerjasama, (8) menyusun akuntabilitas individual, (9) 

menyusun kerjasama antar kelompok, (10) menjelaskan kriteria keberhasilan, (11) 

menjelaskan perilaku siswa yang diharapkan, (12) memantau perilaku siswa, (13) 

memberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas, (14) mengajarkan 

keterampilan bekerjasama, (15) menutup pelajaran, (16) menilai kuantitas 

pekerjaan, (17) menilai kualitas kerjasama antar anggota kelompok. 

 

Media Pembelajaran Media Stik 

Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar- mengajar. Jadi 

media pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai proses komunikasi dengan 

siswa supaya belajar. Komunikasi dan siswa yang belajar (leaners) merupakan 

dua aspek yang pokok. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong 

proses-proses belajar dapat dikategorikan sebagai media (Andreas, 2002:3). 

Media stik dikembangkan untuk menarik perhatian siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Dengan menggunakan media stik, peserta didik diharapkan berani 

mengemukakan pendapat. Talking stik adalah media yang pada mulanya 

digunakan oleh penduduk Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau 

menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan antar suku). Menurut 

Carol Locust (http:/id. Shvoong.com/social-sciences/ education, yang diterbitkan 

6 Mei 2011) talking stik telah digunkan selama berabad-abad oleh suku-suku 

Indian sebagai alat menyimak secara adil dan tidak memihak. Stik ini sering 

digunakan kalangan dewan untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak 

berbicara. Pada saat pimpinan rapat mulai berdiskusi dan membahas masalah, ia 

harus memegang stik. Stik akan pindah ke orng lain apabila ia ingin berbicara 

atau menanggapinya. Dengan cara ini stik akan berpindah dari satu orang ke 

orang lain jika orang tersebut ingin mengemukakan pendapatnya. Apabila semua 

mendapatkan giliran berbicara, stik itu lalu dikembalikan lagi ke ketua/ 

pimpinan rapat. Talking stik termasuk salah satu metode pembelajaran 
kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. 

Peserta didik bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha 
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menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan 

pada mereka dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. 

Kelebihan dari penggunaan media stik, antara lain: media ini mudah dibuat, 

menarik perhatian siswa, sebagai tanda seseorang memiliki hak berbicara secara 

bergiliran, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran dengan metode 

talking stik diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan 

dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi 

yang akan dibahas. Guru memberikan waktu yang cukup unutuk aktivitas ini. 

Guru selanjutnya meminta kepada peserta didik untuk menutup bukunya. Guru 

mengambil stik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Stik tersebut diberikan 

kepada salah satu peserta didik dengan cara menjawab pertanyaan rebutan. 

Peserta didik yang menerima stik diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru 

demikian seterusnya. Ketika stik berputar dari peserta didik ke peserta didik 

lainnya akan diiringi oleh musik. Setelah semua pertanyaan terjawab guru 

memberi kesempatan kepada peserta didik melakukan refleksi terhadap materi 

yang telah dipelajarinya. Guru memberi ulasan terhadap seluruh jawaban yang 

diberikan peserta didik, selanjutnya bersama-sama peserta didik merumuskan 

kesimpulan. 

 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Sesuai KTSP SD Negeri 005 Lubuk Sitarak (2011:14-16) Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Noor MS Bakry (2002:2) menerangkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik dalam 

mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian, untuk berkorban membela 

bangsa dan tanah air Indonesia. 

Subhan Sofhian dan Asep Sahid (2011:6) berpendapat bahwa pendidikan 

kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai proses pendewasaan bagi warga 

negara dengan usaha sadar dan terencana melalui pengajaran sehingga terjadi 

perubahan pada warga negara tersebut dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku 

yang bersifat kritis serta emansipatoris.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas 3 SD Negeri 005 Lubuk 

Sitarak dengan jumlah siswa terdiri dari 22 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 005 Lubuk Sitarak, yang beralamat di 

Kelurahan Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik tes, non tes, observasi, dokumentasi 

dan catatan lapangan. Tes dalam penelitian digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran mata pelajaran PKn menggunakan 
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metode Cooperative Learning dengan media stik berjalan . Tes dilakukan dua kali 

dalam bentuk pre test (untuk mengetahui kemampuan awal siswa) dan post test 

(untuk mengetahui kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran). Nontes 

merupakan teknik asesmen atau evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik 

dilakukan tanpa “menguji” peserta didik, melainkan dengan melakukan 

observasi atau pengamatan, melakukan wawancara, menyebar angket, dan lain-

lain (Poerwanti, 2008:3-19). Penelitian digunakan untuk mengamati nilai kinerja 

siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh pengamat (Wardani dkk, 2006: 2.23). Pengamatan dilakukan oleh 

peneliti dalam rangka pengumpulan data. Data dicatat atau direkam oleh Guru 

Mitra peneliti dan teman sejawat yang membantu kegiatan PTK. 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data, 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dan agenda 

(Arikunto, 2006: 206).  Sedangkan sumber data yang berupa catatan lapangan 

berasal dari catatan selama proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa 

dan keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan metode Cooperative 

Learning dengan media stik berjalan .  

 

Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan presentasi ketuntasan 

belajar dan mean (rerata) kelas. Berikut rumus untuk menghitung persentase 

ketuntasan belajar adalah  

(Zainal Aqib, 2010: 41) 
 

Data nilai rata-rata dianalisis dengan rumus: 

  

Keterangan : 
X = nilai rata-rata 

∑X= jumlah semua nilai siswa 

∑N= jumlah siswa (Zainal Aqib, 2009: 204) 

 

Data ketuntasan belajar: 

Ada dua ketuntasan belajar, yaitu secara individu dan secara klasikal. 

Hasil perhitungan nilai belajar siswa dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

belajar individu yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak 

tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 1. Nilai KKM Mata Pelajaran PKn Siswa Kelas 3 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 64 Tidak Tuntas 

Sumber : (KTSP SDN 005 Lubuk Sitarak, Tahun Ajaran 2015/2016) 

 

Selanjutnya data kualitatif berupa data hasil observasi aktifitas guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan metode Cooperative Learning 

dengan media stik berjalan serta hasil catatan lapangan dan wawancara 

dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Poerwanto (dalam LPS 

citra, 2005:13) dalam mengolah data skor dapat dilakukan langkah sebagai berikut 

yaitu menentukan skor terendah, menentukan skor tertinggi, mencari median dan 

membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. 

 

Tabel 2 Deskripsi Kualitatif Rata-Rata Skor Aktivitas Guru Dan Siswa 

Rentang rata-rata skor Kategori 

3,3≤skor≤4 Sangat Baik 

2,6≤skor≤3,3 Baik 

1,8≤skor≤2,6 Cukup 

1≤skor≤1,8 Kurang 

Sumber : LPS (2005:13) 

 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Analisa Persentase Kualifikasi Tingkat Keberhasilan 

76 – 100% Sangat Baik Tuntas 

65 – 75% Baik Tuntas 

26 – 64% Cukup Tidak Tuntas 

0 – 25% Kurang Tidak tuntas 

Sumber: Zaenal Aqib (2009:161) 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 005 Lubuk Sitarak, dengan 

subyek guru dan siswa kelas 3 sebanyak 35 anak yang terdiri dari 22 siswa laki- 

laki dan 13 siswa perempuan. Kegiatan ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap 

siklus dilaksanakan dengan model cooperative learning menggunakan media stik 

berjalan yang berfokus pada mata pelajaran PKn. Alokasi waktu pertemuan setiap 

siklus adalah 2 x 35 menit. Pada siklus I mengambil tema Pendidikan dengan 

pokok bahasan Keragaman Bangsa Indonesia yang meliputi : upacara adat, agama, 

dan suku bangsa. Pelaksanaan siklus I tanggal 21 Maret 2016. Sedangkan siklus 

ke II mengambil tema Pendidikan dengan pokok bahasan Keragaman Bangsa 

Indonesia yang meliputi: pakaian adat, rumah adat, dan senjata tradisional. 

Pelaksanaan siklus II tanggal 23 Mei 2016. 

 

Siklus I 
Pelaksanaan tindakan siklus I hari Senin tanggal 21 Maret 2016. Alokasi 

waktu 2 x 35 menit, dimulai pada jam pelajaran ke 1-2 yaitu pukul 07.00- 08.10. 

Materi yang dibahas Keragaman Bangsa Indonesia tentang upacara adat, agama, 

dan suku bangsa. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari empat bagian utama yaitu pra 

kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I memperoleh persentase 67,7%, 
rata-rata skor 2,71 dengan jumlah 18,96 dan berkriteria baik. Dengan 

indikator ketuntasan sebagai berikut yaitu kesiapan siswa dalam menerima 

pelajaran, skor 85, rata-rata skor 3,03 dengan komponen yang tampak: siswa siap 

menerima pembelajaran. Menanggapi apersepsi yang disampaikan oleh guru, skor 

82, rata-rata skor 2,9 dengan komponen yang tampak: siswa menanggapi 

apersepsi yang disampaikan guru. Memperhatikan penjelasan dan informasi dari 

guru, skor 56, rata-rata skor 2 dengan komponen yang tampak: siswa kurang 

serius menanggapi penjelasan dan informasi dari guru. Keaktifan bertanya saat 

pembelajaran, skor 84, rata-rata skor 3 dengan komponen yang tampak: siswa aktif 

bertanya tentang pelajaran. Kerjasama antar siswa pada saat pembelajaran stik 

berjalan skor 84, rata- rata skor 3 dengan komponen yang tampak: semua siswa 

aktif bekerjasama dengan temannya namun tidak serius. Keaktifan dalam 

memperbaiki jawaban dalam kelompok skor 85, rata-rata skor 3,03 dengan 

komponen yang tampak: siswa mendengarkan soal dan jawaban siswa lain tapi 

tidak mengoreksi. Keterlibatan siswa dalam kegiatan akhir dan evaluasi skor 56, 

rata-rata skor 2 dengan komponen yang tampak: hanya dapat mengerjakan 

beberapa soal yang benar. 

Dari data Aktivitas belajar siswa sudah dilaksanakan dengan baik tetapi 
masih perlu banyak berlatih untuk terlibat aktif dalam pelajaran. Pelaksanaan 

penelitian siklus I difokuskan pada materi suku bangsa, agama dan upacara adat. 

Pada awal pembelajaran dilaksanakan pre test dan di akhiri dengan pos test 

yang bertujuan untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa. Berdasarkan 

hasil analisis nilai diperoleh data hasil ketuntasan belajar seperti tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 4. Analisis Hasil Prestasi Belajar Siklus I 

 

No 

 

Hasil Prestasi Belajar 

SIKLUS I 

Pre Test Pos Test 

1. Nilai Terendah 20 30 

2. Nilai Tertinggi 80 90 

3. Rata-Rata 56 64 

4. Nilai KKM 65 65 

5. Prosentase Nilai 56% 64% 

6. Kategori Nilai Tidak tuntas Tidak tuntas 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh kesimpulan: bahwa pada siklus I ada 20 

siswa atau 46% belum memenuhi KKM dan 15 siswa atau 54% sudah memenuhi 

nilai KKM PKn 65. Deskripsi perbandingan hasil prestasi belajar siswa sebelum 

dan sesudah dilaksanakan siklus I dengan menggunakan model cooperative 

learning menggunakan media stik berjalan dapat digambarkan ke dalam diagram 

batang sebagai berikut bahwa peningkatan rata-rata hasil prestasi belajar siswa 

kelas III dari 56% menjadi 64%. Pada tes awal nilai terendah 20, nilai tertinggi 

80, dan nilai rata-rata 56. Sedangkan prestasi belajar siswa setelah pelaksanaan 

siklus I, nilai terendah 30, nilai tertinggi 90, nilai rata- rata 64. Pelaksanaan 

pembelajaran belum tercapai sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu diadakan 

tindakan pada siklus II. 

Refleksi pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan untuk mencari 
kelebihan dan kekurangan yang muncul selama pelaksanaan siklus kesatu. 

Adapun refleksi siklus I, sebagai berikut bahwa aktivitas siswa sudah baik, hasil 

observasi aktivitas guru sudah baik, akan tetapi saat pelajaran masih jarang 

memberi penguatan. Hasil prestasi belajar siswa menunjukkan belum 

mengalami peningkatan, ada 20 siswa yang mendapat nilai dibawah KKM 65. 

Secara keseluruhan nilai rata-rata kelas hanya mendapat 64. Berdasarkan hasil 

refleksi diatas, perlu dilakukan siklus II supaya indikator dapat tercapai sesuai 

harapan. 

 

Siklus II 
Pelaksanaan tindakan siklus II hari Senin tanggal 23 Mei 2016. Alokasi 

waktu 2 x 35 menit, dimulai pada jam pelajaran ke1-2 yaitu pukul 07.00- 08.10. 

Materi yang dibahas Keragaman Bangsa Indonesia tentang pakaian adat, rumah 

adat, dan senjata tradisional. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari empat bagian utama 

yaitu pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II memperoleh jumlah skor 

22,54, rata-rata nilai 3,2 dengan persentase 80,6% dan berkriteria baik sekali. 

Dengan indikator ketuntasan sebagai berikut yaitu kesiapan siswa dalam 
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menerima pelajaran, skor 86, rata-rata skor 3,07 dengan komponen yang 

tampak: siswa siap menerima pembelajaran. Menanggapi apersepsi yang 

disampaikan oleh guru, skor 84, rata-rata skor 3 dengan komponen yang tampak: 

siswa menanggapi apersepsi yang disampaikan guru. Memperhatikan penjelasan 

dan informasi dari guru, skor 85, rata-rata skor 3,03 dengan komponen yang 

tampak: siswa menanggapi penjelasan dan informasi dari guru. Keaktifan 

bertanya saat pembelajaran, skor 86, rata-rata skor 3,07 dengan komponen yang 

tampak: siswa aktif bertanya tentang pelajaran. Kerjasama antar siswa pada saat 

pembelajaran stik berjalan skor 103, rata- rata skor 3,7 dengan komponen yang 

tampak: semua siswa aktif bekerjasama dan serius. Keaktifan dalam memperbaiki 

jawaban dalam kelompok skor 102, rata-rata skor 3,6 dengan komponen yang 

tampak: siswa semangat dan bersungguh - sungguh mengoreksi hasil jawaban 

siswa lain. Keterlibatan siswa dalam kegiatan akhir dan evaluasi skor 86, rata-rata 

skor 3,07 dengan komponen yang tampak: dapat mengerjakan semua soal dengan 

benar dalam waktu lama. 

Dari data Aktivitas belajar siswa sudah dilaksanakan dengan baik, siswa 

sudah terlatih dan terlibat aktif dalam pelajaran. Pelaksanaan penelitian siklus II 

difokuskan pada materi pakaian adat, rumah adat, dan senjata tradisional. Pada 

awal pembelajaran dilaksanakan pre test dan di akhiri dengan pos test yang 

bertujuan untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil 

analisis nilai diperoleh data hasil ketuntasan belajar seperti tabel di bawah ini: 

 

Tabel 5. Analisis hasil prestasi belajar siklus II 

 

No 

 

Hasil Prestasi Belajar 

Siklus II 

Pre Test Pos Test 

1. Nilai terendah 40 60 

2. Nilai tertinggi 90 100 

3. Rata-rata 65 88 

4. Nilai KKM 65 65 

5. Prosentase nilai 65% 88% 

6. Kategori nilai Tuntas Tuntas 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa sebanyak 11% atau 3 

siswa belum tuntas belajar dan 89% atau 32 siswa sudah memenuhi KKM PKn 

65. Deskripsi perbandingan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

dilaksanakan siklus II dengan menggunakan model cooperative learning 

menggunakan media stik berjalan dapat digambarkan ke dalam diagram batang 

sebagai berikut: Pada siklus II terjadi peningkatan prestasi belajar siswa kelas 

III dari 65% menjadi 88%. Pada tes awal nilai terendah 40, nilai tertinggi 90, 

dan nilai rata-rata 65. Sedangkan prestasi belajar siswa setelah pelaksanaan 

siklus II, nilai terendah 60, nilai tertinggi 100, nilai rata-rata 88. Dari data 
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tersebut disimpulkan bahwa indikator keberhasilan dapat dicapai pada siklus II. 

Oleh karena itu penelitian, berhenti pada siklus II. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus II sudah berjalan 
sangat baik, dengan refleksi sebagai berikut yaitu aktivitas siswa sudah baik, saat 

pembelajaran menggunakan stik berjalan semua siswa terlihat aktif dan 

antusias mengikuti pembelajaran. Hasil observasi aktivitas guru sudah baik, 

saat pelajaran memberi penguatan. Hasil prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan, meskipun masih ada 3 siswa yang mendapatkan nilai PKn dibawah 

KKM 65. Berdasarkan hasil refleksi diatas, dapat disimpulkan bahwa pada 

siklus II indikator dapat tercapai sesuai harapan atau diatas nilai KKM PKn 65. 

 

Pembahasan 
Implikasi hasil penelitian ini, yaitu adanya peningkatan prestasi belajar 

PKn dengan model cooperative learning menggunakan media stik berjalan pada 

siswa kelas 3 SD Negeri 005 Lubuk Sitarak. Hasil yang dicapai sangat 

memuaskan. Dari tiga variabel yang diamati yaitu aktivitas guru, aktivitas siswa, 

dan prestasi belajar siswa, semua mengalami peningkatan secara signifikan. 

Model cooperative learning menggunakan media stik berjalan dapat 

meningkatkan aktivitas guru, menambah ilmu pengetahuan tentang Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), sehingga dapat memacu pendidik/ guru dan peneliti lain 

untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran. Guru juga dapat lebih memahami kebutuhan dan kondisi siswa 

dalam pembelajaran sehingga dapat menciptakan situasi pembelajaran yang sesuai 

dan tepat bagi siswanya. 

Model cooperative learning menggunakan media stik berjalan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, keberanian, dan perilaku siswa menunjukkan 

perubahan menjadi lebih baik. Siswa dapat melakukan komunikasi melalui kerja 

kelompok, adanya saling membantu antar anggota, saling percaya, memberi 

informasi, memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama, dan 

ketergantungan positif. Kehidupan social siswa meningkat karena mereka mau 

menerima perbedaan antara teman dan belajar solidaritas antar anggota kelompok. 

Model cooperative learning menggunakan media stik berjalan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil siklus I 

sampai siklus II yang menunjukkan adanya peningkatan. Pada siklus I secara 

klasikal rata-rata kelas memperoleh nilai 64 dengan persentase ketuntasan 54% 

atau 15 anak . Pada siklus II secara klasikal rata-rata kelas memperoleh nilai 88 

dengan persentase ketuntasan 89% atau 32 siswa dengan nilai tertinggi 100 

sebanyak 15 siswa dan nilai terendah 60 diperoleh 3 siswa. 

Berdasarkan hasil pengolahan data aktivitas guru, aktivitas siswa, dan 

prestasi belajar siswa dari siklus I sampai siklus II dapat disimpulkan bahwa 

model cooperative learning menggunakan media stik berjalan dapat mencapai 

indikator keberhasilan sehingga penelitian ini dihentikan pada siklus II. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pembahasan pada kegiatan penelitian belajar 

PKn dengan model cooperative learning menggunakan media stik berjalan pada 

siswa kelas 3 SD Negeri 005 Lubuk Sitarak, maka peneliti menarik 

kesimpulan bahwa indikator yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai 

dengan baik. 

1. Aktivitas guru melalui model cooperative learning menggunakan stik 

berjalan pada siswa kelas 3 SD Negeri 005 Lubuk Sitarak menunjukkan 

peningkatan yang signifikan. Pada siklus I dari nilai kualitatif aktivitas guru 

menunjukkan jumlah skor 35, rata-rata skor 2,69, persentase 67% dengan 

kategori baik. Pada sikus II dengan jumlah skor 45, rata-rata skor 3,46, 

persentase 86% dengan kategori baik sekali. Dari data diatas menunjukkan 

mengalami peningkatan sebesar 19%. 

2. Aktivitas siswa melalui model cooperative learning menggunakan stik 
berjalan pada siswa kelas 3 SD Negeri 005 Lubuk Sitarak menunjukkan 

peningkatan yang signifikan. Pada siklus I dari nilai kualitatif aktivitas 

siswa menunjukkan jumlah skor 18,96, rata-rata skor 2,71, persentase 67,7% 

dengan kategori baik. Pada sikus II dengan jumlah skor 22,54, rata-rata skor 

3,28, persentase 80,5% dengan kategori baik. Dari data diatas 

menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 12,8%. 

3. Prestasi belajar siswa melalui model cooperative learning menggunakan 

stik berjalan pada siswa kelas3 SD Negeri 005 Lubuk Sitarak menunjukkan 

peningkatan yang signifikan. Pada siklus I dari nilai rata-rata kelas 

memperoleh nilai 64 dengan persentase ketuntasan 54% atau 15 anak 

mengalami peningkatan pada siklus II rata-rata kelas memperoleh nilai 88 

dengan persentase ketuntasan 89% atau 32 siswa dengan nilai tertinggi 100 

sebanyak 15 siswa dan nilai terendah 60 diperoleh 3 siswa. Dari data diatas 

menunjukkan prestasi belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 25%. 

 

Saran 
Bagi guru 

Model pembelajaran cooperative learning menggunakan stik berjalan 

dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

yang lain, selain itu guru perlu menambah wawasan tentang teori belajar dan 

model-model pembelajaran yang inovatif juga melatih keterampilan proses dan 

keterampilan kooperatif kepada siswa agar siswa mampu menemukan sendiri 

fakta serta dapat memberikan pengalaman secara langsung. 

 

Bagi Siswa 

Model pembelajaran cooperative learning menggunakan stik berjalan 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil dan aktivitas belajar bagi 

siswa, selain siswa dilatih untuk hidup bersosial juga dapat menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan. 
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Bagi Sekolah 

Sebaiknya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

perpustakaan, bahan acuan kepala sekolah ketika melakukan monitoring 

kepada guru dan bahan penilaian masyarakat tentang prestasi sekolah. Selain 

untuk sumber bacaan bagi guru juga dapat digunakan sebagai motivator dalam 

penulisan karya ilmiah. 
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