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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar PKN siswa kelas XI 

Busana Butik 1 SMK Negeri 1 Pringapus melalui penerapan media Smart Stick. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen 

pengumpulan data menggunakan rubrik penilaian observasi dan tes. Analisis data 

dilakukan dengan membandingkan kondisi awal, hasil siklus I dan II. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa melalui media Smart Stick dapat meningkatkan 

hasil belajar pada kondisi awal pencapaian KKM rata-rata ulangan harian 

diperoleh 63,4 (6 siswa telah tuntas) pada siklus I rata-rata nilai meningkat 

menjadi 70,4 (20 siswa telah tuntas), dan pada siklus II rata-rata nilai meningkat 

menjadi 87,12 (31 siswa telah tuntas) dari jumlah keseluruhan 31 siswa. 

 

Kata kunci: Belajar, Keaktifan Belajar, Prestasi Belajar Siswa, Media Smart Stick 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik 

menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan 

konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, perlu ditingkatkan terus menerus untuk memeberikan pemahaman yang 

mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara 

Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, 

khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan prinsip-prinsip budaya demokrasi untuk menjadi warga negara yang 

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

dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio 

kultural, bahasa, usia dan suku bangsa. 

Pada kenyataannya proses pembelajaran PKn kurang menarik untuk 
dipelajari karena sangat teoritis, tidak di-UAN-kan sehingga merasa kurang 

penting, materi sering kontradiksi antara teori dan kenyataan, penggunaan metode 

yang kurang menumbuhkan semangat belajar. 



Jurnal Mitra Guru                                             Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 

Suwidi   615 

Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di antaranya materi 

budaya demokrasi menuju masyarakat madani memerlukan pemahaman yang 

mendalam dari peserta didik tentang teori dan konsepnya supaya dapat 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara demokratis dan tanggungjawab.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengajar di SMK Negeri 1 Pringapus 

dan pengalaman mengajar tahun pelajaran 2015/2016 dalam pembelajaran materi 

budaya demokrasisiswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa 

cenderung tidak begitu tertarik dengan meteri tersebut karena selama ini pelajaran 

PKn dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, 

kurang menekankan aspek penalaran sehingga menyebabkan rendahnya minat 

belajar siswa.. Siswa pasif, kurang antusias dalam diskusi kelas, kurang 

mengobtimalkan sumber belajar, kurang aktif dalam pembelajaran, siswa malas 

belajar karena banyak beredar mainan seperti PS2,PSP sehingga menghambat 

siswa mengerjakan tugas. Solusinya mengajak siswa lebih aktif dalam mata 

pelajaran PKn misalnya dengan membentuk kelompok diskusi, selingan 

pengetahuan umum sehingga siswa tidak jenuh, mencari sumber lain sebagai 

acuan belajar dan lain-lainnya. 

Disinilah guru dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang 

mampu mengembangkan kompetensi, baik dalam ranah kognitif, dan ranah afektif. 

Strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan penciptaan suasana yang 

menyenangkan sangat diperlukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mata 

pelajaran PKn.  

Upaya yang akan dilakukan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

membuat siswa aktif melakukan kegiatan dalam pembelajaran. Mereka memiliki 

keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru dan mengembangkan toleransi 

dalam bekerjasama dengan teman yang lainnya sedangkan guru berperan sebagai 

pembimbing dan fasilitator bagi siswa. Pembelajaran ditekankan pada penguasaan 

kompetensi dan berpusat pada siswa (focus on learners). Guru memberikan 

pembelajaran dan pengalaman belajar yang relevan serta kontekstual dalam 

kehidupan nyata (provide relevant and contextualized subject matter) pada siswa. 

 Permasalahan diatas perlu mendapatkan perhatian, untuk itu penulis 

memilih metode permainan dengan berbantuan media smart stick. Metode 

permainan dengan berbantuan media smart stick adalah metode permainan yang 

dilakukan untuk melancarkan komunikasi antar siswa. Dengan demikian siswa 

yang diam dan tidak memiliki inisiatif akan terbawa dalam suasana menjadi aktif. 

Apabila permainan berjalan lancar setiap siswa akan berpartisipasi untuk 

berunding dengan temannya dalam menyelesaikan pertanyaan maupun pernyataan 

yang diberikan oleh guru melalui tayangan LCD, dengan demikian dapat 

meningkatkan keaktifan siswa khususnya untuk materi budaya demokrasi. 

 

KAJIAN TEORI 

Belajar 

Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang 
melalui penguatan (reinforcement), sehingga terjadi pemahaman yang bersifat 

permanen dan konsisten dalam dirinya sebagai hasil pengalaman (learning is a 
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change of behavior as a result of experience), demikian pendapat John Dewey 

salah seorang ahli pendidikan AS dari aliran Behaviourial approach.  

Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang 

belajar responnya menjadi menurun, Sedangkan menurut GAGNE, belajar adalah 

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi, menjadi kapasitas baru 

(Dimyati,2002:10). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia belajar diartikan 

berusaha (berlatih dan sebagainya) supaya mendapat sesuatu kepandaian 

(Purwodarminto:109).  

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto,2003:2). Belajar dalam penelitian ini diartikan segala usaha yang 

diberikan oleh guru agar memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi siswa. 

 

Keaktifan Belajar 

Keaktifan adalah berasal dari kata aktif yang artinya giat/sibuk dan mendapat 

awalan ke- dan akhiran -an. Kata keaktifan sama artinya dengan 

kegiatan/kesibukan yang dilakukan siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar di sekolah. Sedangkan belajar aktif adalah belajar yang menyenangkan 

dan tetap dapat mendatangkan manfaat dan memberikan tantangan yang menuntut 

kerja keras. Menurut Mulyono (2001:26), aktivitas artinya “kegiatan/keaktifan”. 

Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi fisik 

maupun non fisik, merupakan suatu aktivitas. 

Menurut Hamalik (2001:28), keaktifan belajar adalah “suatu proses 

perubahan perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungan”. Aspek 

tingkah laku tersebut adalah pengetahuan, pengertian, kebiasaan, ketrampilan, 

apresiasi, emosional ,hubungan social, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap. 

Aktivitas yang dimaksudkan disini penekanannya adalah pada siswa, sebelum 

adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaan terciptalah situasi belajar aktif, 

seperti yang dikemukakan oleh Rochman Natawijaya dalam depdiknas,(2005:31), 

belajar aktif adalah “suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan 

siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar 

yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psykomotor”.  

Belajar aktif sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. Ketika peserta didik pasif atau hanya menerima informasi 

dari guru saja, akan timbul kecenderungan untuk melupakan apa yang telah 

diberikan guru, oleh karena itu diperlukan perangkat tertentu untuk dapat 

mengingatkan yang baru saja diterima dari guru. 

Aktifitas belajar itu banyak sekali macamnya, sehingga para ahlii 

mengadakan klarifikasi. Paul D.Dierich, dalam Hamalik 2001-172) 

mengklasifikasikan aktivitas belajar antara lain, (1) kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, misalnya mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan radio, melakukan permainan, 
(2) kegiatan-kegiatan menulis, misalnya menulis laporan, membuat rangkuman.  
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Berdasarkan pengertian aktivitas tersebut diatas, peneliti berpendapat bahwa 

dalam belajar dituntut keaktifan siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan, 

sedangkan guru lebih banyak membimbing dan mengarahkan. 

 

Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar berasal dari kata “prestasi” dan “belajar” prestasi berarti hasil 

yang telah dicapai (Depdikdud,1995:787). Sedangkan pengertian belajar adalah 

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu (depdikbud,1995:14). Jadi, prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai atau angka yang diberikan oleh 

guru. Prestasi dalam penelitian yang dimaksudkan adalah nilai yang diperoleh oleh 

siswa pada mata pelajaran PKn dan berbentuk nilai yang berupa angka yang 

diberikan oleh guru mata pelajarannya setelah melaksanakan tugas yang diberikan 

padanya.  

Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok (djamarah,1994:19). 

Sedangkan menurud Mas`ud Hasan Abdul Dahar dalam Djamarah (1994:21) 

bahwa prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. 

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut diatas, jelas terlihat perbedaan 

pada kata-kata tertentu sebagai penekanan, namun intinya sama yaitu hasil yang 

dicapai dari suatu kegiatan. Untuk itu, dapat dipahami bahwa prestasi adalah hasil 

dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, 

yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja baik, secara individual maupun secara 

kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. 

Sedangkan menurut Kencana (1986:62) mengemukakan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai atau diperoleh anak berupa nilai mata 

pelajaran ditambahkan nilai prestasi. Setelah menelusuri uraian diatas maka dapat 

dipahami bahwa prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah 

dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik 

berupa perubahan tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan kemudian diukur, 

dinilai, diwujudkan dalam angka atau pernyataan. 

 

Media Smart Stick 

Istilah media berasal dari bahasa latin yaitu bentuk jamak dari “medium” 

yang berarti perantara atau pengantar. Secara umum media berarti segala sesuatu 

yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. Kemp dan Dayton yang dikutip oleh Solihatin (2007:23-25) 

mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran sebagai berikut 

(a)Menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan (b) proses pembelajaran 

menjadi lebih jelas dan menarik, (c) proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, 

(d) efisiensi dalam waktu dan tenaga, (e) meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa, (f) media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan 
kapan saja, (g) media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar, dan (h) mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan 

produktif. 
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Media smart stick adalah salah satu media pembelajaran yang menggunakan 

stick es krim dalam pembelajaran di kelas . Stick es krim diberi tulisan warna 

warni yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan guru yang ditayangkan 

lewat LCD dengan harapan siswa dapat meningkatkan keaktifannya dalam 

pembelajaran materi budaya demokrasi dalam PKn.Pembelajaran dengan metode 

permainan berbantuan media smart stick bertujuan untuk(1) melatih konsentrasi 

siswa, (2) mengingat kembali terhadap materi pelajaran yang telah diajarkan, (3) 

menumbuhkan rasa kebersamaan sesama siswa, (4) mengusir rasa kebosanan 

didalam kelas. Sedangkan langkah-langkah metode permainan berbantuan media 

smart stick adalah sebagai berikut :(1) guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok,(2) masing-masing kelompok mendapatkan stick yang sudah ditentukan 

jumlahnya,(3) guru memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok 

yang jawabannya ada pada stick yang telah dibagikan,(4) siswa diberi waktu untuk 

menjawab pertanyaan guru,(5) guru bersama siswa mendiskusikan pertanyaan dan 

jawaban yang dikemukakan siswa. Pada dasarnya, metode permainan dengan 

berbantuan media smart stick ini dilakukan untuk melancarkan komunikasi antar 

siswa. Dengan demikian, siswa yang diam diharapkan akan terbawa suasana 

menjadi aktif. Paling tidak, apabila permainan tersebut berjalan lancar, setiap 

siswa akan aktif berunding dengan temannya. 

Metode permainan dengan berbantuan media smart stick adalah salah satu 

metode mengajar yang menggunakan tehnik permainan dengan memanfaatkan 

stick es krim yang sudah tidak terpakai. Stick es krim tersubut diberi tulisan-tulisan 

dengan huruf yang beraneka warna yang membentuk suatu kalimat. Stick –stick 

yang berisi kalimat jawaban itu diberikan kepada masing-masing kelompok 

dengan jumlah yang sama yaitu 10 -12 batang stick. Diantara stick–stick tersebut 

ada stick yang berisi jawaban yang berfungsi sebagai pengecoh. Untuk itu, masing-

masing kelompok dalam menjawab pertanyaan yang ditayangkan harus berdiskusi 

terlebih dahulu dengan anggota kelompoknya untuk menentukan jawaban yang 

dianggap kelompoknya benar.  

Masing-masing kelompok berlomba adu cepat untuk mencari jawaban yang 

tepat dari pertanyaan atau pernyataan yang ditayangkan oleh guru melalui LCD. 

Kelompok yang paling cepat dan menjawab benar akan mendapatkan nilai paling 

tinggi dibandingkan dengan kelompok lain sehingga keaktifan siswa sangat 

mendukung akan keberhasilan dari kelompoknya untuk meraih nilai yang 

tertinggi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. 
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Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas XI Busana Butik 1 yang berjumlah 31 

orang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 29 siswa perempuan pada Tahun pelajaran 

2016/2017. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada awal bulan September 

tahun pelajaran 2016/2017, karena peneliti merasa perlu untuk selekasnya 

menemukan cara mengajar PKn yang mampu meningkatkan keaktifan dan jumlah 

siswa yang tuntas prestasi belajar PKN.Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 

Pringapus yaitu pada siswa kelas XI Busana Butik 1 pada pelajaran PKn karena 

peneliti mengajar mata pelajaran PKn di kelas XI Busana Butik 1 SMK Negeri 1 

Pringapus.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan lembar observasi, sebagai alat 

untuk memantau perkembangan minat dan partisipasi aktif siswa dalam mengikuti 

proses kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran PKn saat dilakukan tindakan, 

butir soal tes, digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam mengukur hasil 

belajar siswa pada aspek kognitif setelah dilakukan tindakan.  

Validitas data dalam penelitian ini ada dua yaitu validasi hasil belajar (nilai 

tes) yaitu yang divalidasi instrumen tes dan validasi untuk proses pembelajaran 

yaitu yang divalidasi datanya melalui triangulasi.Validasi instrumen tes berupa 

penyusunan kisi-kisi soal tes, karena dengan penyusunan kisi-kisi terlebih dahulu 

maka indikator pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi akan jelas 

maka soal yang dibuat dengan mengacu pada kisi-kisi soal diharapkan akan 

menjadi instrumen yang valid. Untuk validasi proses pembelajaran dengan melalui 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan meliputi analisis terhadap data primer maupun 

data sekunder. Analisis data primer merupakan analisis hasil belajar PKn pada 

aspek kognitif dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu 

membandingkan nilai tes antar siklus maupun dengan indikator kinerja. Analisis 

data sekunder menggunakan cara deskriptif kualitatif yaitu berdasarkan hasil 

observasi dan dilakukan refleksi dari beberapa kejadian dalam proses kegiatan 

belajar mengajar atau pembelajaran PKn.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Prasiklus 

Pembelajaran yang dilakukan di kelas XII Busana Butik 1 SMK Negeri 1 

Pringapus belum efektif dikarenakan pembelajaran guru dalam mengajar masih 

konvensional. Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas XII Busana Butik 1 

SMK Negeri 1 Pringapus sebelum penelitian dilaksanakan pada semester GANJIL 

tahun pelajaran 2016/2017 menunjukkan hasil belajar masih rendah. Data hasil 

belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.Hasil Belajar PKnKelas XI Busana Butik 1  

SMK Negeri 1 Pringapus Pada Kondisi Awal 

No Ketuntasan 

Belajar 

 

Nilai 

Jumlah Siswa 

Frekuensi Persentase 

1. Tuntas ≥75 6 19% 

2.  BelumTuntas <75 25 81% 

Jumlah 31 100% 

Nilai Rata-rata 65 

Sumber: Hasil Penelitian Diolah (2016) 

  

 Dari data pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar pada kondisi 

awal dapat diketahui terdapat 25 siswa atau 81% dari total keseluruhan siswa yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥75) dan 5 siswa 

atau 19% dari total keseluruhan sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Nilai rata-rata pada kondisi awal 65. 

 

Siklus I 

Setelah pelaksanaan siklus I terdapat peningkatan hasil belajar PKn kelas 

XI Busana Butik 1 SMK Negeri 1 Pringapus. Hasil belajar siklus I dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 2. Ketuntasan Belajar Siklus I 

No Ketuntasan 

Belajar 

Nilai JumlahSiswa 

Frekuensi Persentase 

1 Tuntas ≥75 20 65% 

2 BelumTuntas <75 11 35% 

Jumlah 31 100% 

Rata-rata Nilai 70 

Sumber: Hasil Penelitian Diolah (2016) 

 

Pada tabel di atas hasil belajar pada siklus I diketahui dari 31 siswa yang 

tuntas mencapai KKM 20 siswa dengan persentase 65%, sedangkan siswa yang 
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belum tuntas terdapat 11 siswa dengan persentase 35% dari total keseluruhan 

siswa. Rata-rata nilai kelas yang diperoleh pada siklus I adalah 70. 

 

Siklus II 

Setelah pelaksanaan siklus II juga mengalami peningkatan hasil belajar 

PKn kelas XI Busana Butik 1SMK Negeri 1 Pringapus. Hasil belajar siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3. Ketuntasan Belajar Siklus II 

No Ketuntasan 

Belajar 

Nilai JumlahSiswa 

Frekuensi Persentase 

1 Tuntas ≥75 31 100% 

2 BelumTuntas <75 0 % 

Jumlah 31 100% 

Rata-rata Nilai 88 

Sumber: Hasil Penelitian Diolah (2016) 

 

Pada tabel di atas hasil belajar pada siklus II diketahui dari 31 siswa yang 

tuntas mencapai KKM 31 siswa dengan persentase 100%, dan tidak terdapat siswa 

yang belum tuntas pada siklus II ini. Rata-rata nilai kelas yang diperoleh pada 

siklus II adalah 88. 

 

Pembahasan 

Pada tindakan siklus I terlihat siswa belum memunculkan sikap kerjasama 

saat berdiskusi, hal ini terlihat siswa dalam kelompok ada yang aktif mengerjakan 

adapula siswa yang kurang aktif. Dari kekurangan pada siklus I, maka perlu 

diadakan perbaikan pada tindakan siklus II, supaya siswa dapat bekerjasama 

dengan teman kelompok guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam 

mengerjakan tugas kelompok. Perbaikan tersebut dilakukan guna meningkatkan 

hasil belajar PKn.Hasil penelitian yang dilakukan di kelas XI Busana Butik 1 SMK 

Negeri 1 Pringapus 2016/2017 terjadi peningkatan hasil belajar PKn pada 

pembelajaran siklus I dan siklus II dengan menggunakan media smart stick. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil belajar PKn siswa pada kondisi awal hingga siklus II. 

Hasil belajar PKn siswa kelas XI Busana Butik 1 SMK Negeri 1 Pringapus 

mengalami peningkatan. Pada kondisi awal 25 siswa atau 81% dari total 

keseluruhan siswa yang mendapatkan nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM ≥75) dan 6 siswa atau 19% dari total keseluruhan 31 siswa sudah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan rata-rata nilai 53. Setelah 

menggunakan media smart stic kpada siswa kelas XI Busana Butik 1 SMK Negeri 

1 Pringapus pada siklus I meningkat, hal ini terbukti dari siswa yang telah 

mencapai nilai KKM (75) sebanyak 20 siswa sedangkan siswa yang belum 
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mencapai KKM terdapat 11 siswadengan nilai rata-rata kelas 79,2. Pada siklus II 

juga mengalami peningkatan hasil belajar PKn, siswa yang telah mencapai nilai 

KKM (75) sebanyak 31 siswa dan tidak ada siswa yang memperolehnilai di bawah 

KKM, sedangkan nilai rata-rata kelas pada siklus II meningkat menjadi 85. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan aktifitasdan hasil 

belajar PKn siswa kelas XI BusanaButik 1 SMK Negeri 1 Pringapus. Hasil belajar 

PKn siswa kelas XI Busana Butik 1 SMK Negeri 1 Pringapus mengalami 

peningkatan. Pada kondisi awal menunjukkan ketuntasan belajar sebanyak 6 siswa 

(19%) meningkat pada siklus I sebanyak 20 siswa (65%) dan pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 31 siswa (100%). 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kajian dan analiss data pada penelitian tindakan kelas 

meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PKn materi budaya demokrasi 

dengan metode permainan berbantuan media smart stick kelas XI Busana Butik1 

SMK Negeri 1 Pringapus, maka dalam hal ini peneliti menyarankan dan 

merekomendasikan hal- hal sebagai berikut: 

1. Guru PKn dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pendidik dan 

pengajar dapat menggunakan metode active learning, yakni pelibatan siswa 

dalam proses pembelajaran secara langsung. Dengan metode ini siswa 

terstimulasi untuk lebih mengembangkan daya kreatif dan inovatif kognitif, 

afektif dan psikomotornya.  

2. Guru PKndituntut untuk dapat lebih memberdayakan dirinya menuju sikap dan 

cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam tugas pembelajarannya. Seperti 

misalnya mengembangkan metode pembelajaran sebagaimana dicontohkan 

dalam penelitian tindakan kelas ini. 

3. Diharapkan guru bersedia menggunakan metode permainan berbantuan smart 

stick untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewaraganegaraan. 
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