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ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

pembelajaran kooperatif model kooperatif model Struktural pada mata pelajaran 

PKn siswa kelas IX A SMP Negeri 281 Jakarta tahun pelajaran 2017/2018 dan 

untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

dengan diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model Struktural pada 

siswa kelas IX A SMP Negeri 281 Jakarta tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan September hingga November semester Gasal 

2017/2018. 

Berdasarkan hasil penelitian, pada pra siklus diperoleh nilai rata-rata 

presentasi belajar siswa adalah 74 dan ketuntasan belajar mencapai 51% atau 

ada 18 siswa dari 35 siswa sudah tuntas belajar. Hasl tersebut menunjukkan 

bahwa pada pra siklus secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa 

yang memperoleh nilai  75 hanya sebesar 51% lebih kecil dari persentase 

ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Maka penelitian dilanjutkan ke 

siklus I. 

Pada siklus I presentase ketuntasan belajar meningkat menjadi 77%. 

Namun tetap masih dibawah ketuntasan yang ditentukan. Sehingga penelitian 

dilanjutkan ke Siklus II. 

 Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 82 

dan ketuntasan belajar mencapai 91% atau ada 32 siswa dari 35 siswa sudah 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntaan belajar 

secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif model 

Struktural dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn serta Metode 

pembelajaran kooperatif model Struktural memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan 

ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (51%), siklus II (80%) 

dan  siklus III (91%). 

 

Kata Kunci : Prestasi Belajar, PKn, Model Struktural 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

  Dalam dunia pendidikan paradigma lama mengenai proses belajar 

mengajar bersumber pada teori (atau lebih tepatnya asumsi) tabula rasa John 
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Locke yang menyatakan bahwa pikiran anak seperti kertas kosong yang putih dan 

siap menunggu coretan-coretan gurunya. Dengan kata lain, otak seorang anak 

sepeti botol kosong yang siap diisi dengan segala ilmu pengetahuan dan 

kebikaksanaan sang mahaguru. 

Tuntutan dalam dunia pendidikan sudah banyak berubah. Kita tidak bisa 

lagi mempertahankan paradigma lama tersebut. Teori, penelitian dan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar membuktikan bahwa para guru sudah harus mengubah 

paradigma pengajaran. Kita perlu menelaah kembali praktik-praktik pembelajaran 

di sekolah-sekolah. Peranan yang harus dimainkan oleh dunia pendidikan dalam 

mempersiapkan anak didik untuk berpartisipasi secara utuh dalam kehidupan 

bermasyarakat di abad 21 akan sangat berbeda dengan peranan tradisional yang 

selama ini dipegang oleh sekolah-sekolah. 

Ada persepsi umum yang sudah berakar dalam dunia pendidikan juga 

sudah menjadi harapan masyarakat. Persepsi umum ini menganggap bahwa sudah 

merupakan tugas guru untuk mengajar dan menyodori siswa dengan muatan-

muatan informasi dan pengetahua. Guru perlu bersikap atau setidaknya dipandang 

oleh siswa sebagai yang mahatahu dan sumber informasi. Lebih celaka lagi siswa 

belajar dalam situasi yang membebani dan menakutkan karena dibayangi oleh 

tuntutan-tuntutan mengajar nilai-nilai tes dan ujian yang tinggi. 

Tampaknya perlu adanya perubahan dalam menelaah proses belajar siswa 

interaksi antara siswa dan guru. Sudah seyogyanya kegiatan belajar mengajar juga 

lebih mempertimbangkan siswa. Siswa bukanlah sebuah botol kosong yang bisa 

diisi dengan muatan-muatan informasi apa saja yang dianggap perlu oleh guru. 

Selain itu, alur proses belajar tidak harus berasal dari guru menuju siswa. Siswa 

bisa juga saling mengajar dengan sesame siswa yang lainnya. Bahkan banyak 

penelitian menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (pear teaching) 

ternyata lebih efektif daripada pengajaran oleh guru. System pengajaran yang 

memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama siswa 

dalam tugas-tugas yang terstruktur disebut sebagai system “Menjelaskan 

pentingnya usaha pembelaan Negara” atau cooperative learning. Dalam system 

ini, guru bertindak sebagai fasilitator. 

Ada beberapa alasan penting mengapa system pengajaran ini perlu dipakai 

lebih sering di sekolah-sekolah. Seiring dengan proses globalisasi, juga terjadi 

transformasi social, ekonomi, dan demografis yang mengharuskan sekolah untuk 

lebih menyiapkan anak didik dengan keterampilan-keterampilan baru untuk bisa 

ikut berpartisipasi dalam dunia yang berubah dan berkembang pesat. 

Sesungguhnya, bagi guru-guru di negeri ini metode gotong royong tidak 

terlampau asing dan mereka telah sering menggunakannya dan mengenalnya 

sebagai metode kerja kelompok. Memang tidak bisa disangkal bahwa banyak guru 

telah sering menugarkan para siswa untuk bekerja dalam kelompok. 

Sayangnya, metode kerja kelompok sering dianggap kurang efektif. 

Berbagai sikap dan kesan negative memang bermunculan dalam pelaksanaan 
metode kerja kelompok. Jika kerja kelompok tidak berhasil, siswa cenderung 

saling menyalahkan. Sebaliknya jika berhasil, muncul perasaan tidak adil. Siswa 

yang pandai/rajin merasa rekannya yang kurang mampu telah membonceng pada 

hasil kerja mereka. Akibatnya metode kerja kelompok yang seharusnya bertujuan 
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mulia, yakni menanamkan rasa persaudaraan dan kemampuan bekerjasama, justru 

bisa berakhir dengan ketidakpuasan dan kekecewaan. Bukan hanya guru dan siswa 

yang merasa pesimis mengenai penggunaan metode kerja kelompok, bahkan 

kadang-kadang orang tua pun merasa was-was jika anak mereka dimasukkan 

dalam satu kelompok dengan siswa lain yang dianggap kurang seimbang. 

Berbagai dampak negatif dalam menggunakan metode kerja kelompok 

tersebut seharusnya bisa dihindari jika saja guru mau meluangkan lebih banyak 

waktu dan perhatian dalam mempersiapkan dan menyusun metode kerja 

kelompok. Yang diperkenalkan dalam metode pembelajaran cooperative learning 

bukan sekedar kerja kelompok melainkan pada penstrukturannya, jadi system 

pengajaran cooperative learning bisa didefinisikan sebagai kerja/belajar kelompok 

yang terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini adalah lima unsur pokok 

(Johnson dalam Lie, 2010:35), yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

individual, interaksi personal, keahlian bekerjasama dan proses kelompok. 

Kekawatiran bahwa semangat siswa dalam mengembangkan diri secara 

individual bisa terancam dalam menggunaan metode kerja kelompok bisa 

dimengerti karena dalam penugasan kelompok yang dilakukan secara 

sembarangan, siswa bukannya belajar secara maksimal, melainkan belajar 

mendominasi ataupun melempar tanggung jawab. Metode pembelajaran usaha 

pembelaan Negara distruktur sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota 

dalam satu kelompok melaksanakan tanggung jawab pribadinya karena ada system 

akuntabilitas individu. Siswa tidak bisa begitu saja membonceng jerih payah 

rekannya dan usaha setiap siswa akan dihargai sesuai dengan poin-poin 

perbaikannya. 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merasa terdorong untuk 

melihat pengaruh pembelajaran kooperatif model Struktural terhadap prestasi 

belajar siswa dengan mengambil judul “Meningkatkan Prestasi Belajar PKn 

melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Model Struktural pada Siswa kelas IX A 

SMP Negeri 281 Jakarta Tahun pelajaran 2017/2018”. 

 

Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang diatas dapat dikaji ada beberapa 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif model Struktural pada 

mata pelajaran PKn siswa kelas IX A SMP Negeri 281 Jakarta tahun pelajaran 

2017/2018 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn dengan 

diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model Struktural pada siswa 

kelas IX A SMP Negeri 281 Jakarta tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan atas rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya 
penelitian ini sebagai berikut. 

1. Ingin mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif model kooperatif model 

Struktural pada mata pelajaran PKn siswa kelas IX A SMP Negeri 281 Jakarta 

tahun pelajaran 2017/2018 
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2. Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

dengan diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model Struktural pada 

siswa kelas IX A SMP Negeri 281 Jakarta tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat sebagai Hasil dan temuan penelitian ini dapat 

memberikan informasi tentang pembelajaran kooperatif model Struktural dalam 

Pembelajaran PKn serta upaya meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran PKn. Selain itu sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan metode pembelajaran yang dapat memberikan manfaat bagi siswa dan 

dapat meningkatkan motivasi belajar dan melatih sikap sosial untuk saling peduli 

terhadap keberhasilan siswa lain dalam mencapai tujuan belajar dan sumbangan 

pemikiran bagi guru PKn dalam mengajar dan meningkatkan pemahaman siswa 

belajar PKn. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar PKn  

Di dalam istilah hasil belajar, terdapat dua unsure di dalamnya, yaitu 

unsure hasil dan unsur belajar. Hasil merupakan suatu hasil yang telah dicapai 

pelajar dalam kegiatan belajarnya (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya) sebagaimana dijelaskan dalam Munawar (2009:12). Dari pengertian 

ini, maka hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan oleh guru. 

Nawawi dalam Munawar (2009:24) mengemukakan pengertian hasil adalah 

sebagai berikut: keberhasilan murid dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor dari hasil tes mengenai sejumlah 

pelajaran tertentu. 

Purwanto (2009:12) berdasarkan hasil belajar dibagi menjadi tiga macam 

yaitu: 

a. Hasil belajar yang berupa kemampuan keterampilan atau kecakapan di dalam 

melakukan atau mengerjakan suatu tugas, termasuk di dalamnya keterampilan 

menggunakan alat. 

b. Hasil belajar yang berupa kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan tentang 

apa yang dikerjakan. 

c. hasil belajar yang berupa perubahan sikap dan tingkah laku 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Sejak awal dikembangkannya ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, 

banyak dibahasa mengenai bagaimana mencapai hasil belajar yang efektif. Para 

pakar bidang pendidikan dan psikologi mencoba mengidentifikasikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar. dengan diketahuinya faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap hasil belajar, para pelaksana maupun pelaku kegiatan belajar 

dapat memberi investasi positif untuk meningkatkan hasil belajar yang eksternal.  
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a. Faktor Internal 

Faktor internal meliputi faktor fisiologis, yaitu kondisi jasmani dan 

keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Faktor fisiologis sangat menunjang atau 

melatar belakangi aktivitas belajar.  

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi 

belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah dan masyarakat. 

1. Faktor yang berasal dari orang tua 

2. Faktor yang berasal dari sekolah 

3. Faktor yang berasal dari masyarakat 

Selain beberapa faktor internal dan eksternal diatas, faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dapat disebutkan sebagai berikut: 1) Minat, 2) 

Kecerdasan, 3) Bakat dan 4) Motivasi. 

 

Pembelajaran PKn 

Menurut Mansoer (dalam Erwin, 2010:3) pada hakikatnya Pendidikan 

Kewarganegaraan itu merupakan hasil dari sintesis antara civic education, 

democracy education, serta citizenship yang berlandaskan pada filsafat pancasila 

serta mengandung Identitas Nasional Indonesia serta materi muatan tentang bela 

Negara. Dengan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang berbasis 

pancasila tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa: Pendidikan Kewarganegaraan 

di Indonesia merupakan Pendidikan Kebangsaan dan Kewarganegaraan yang 

berhadapan dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi, 

HAM, dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia dengan 

menggunakan filsafat pancasila sebagai pisau analisisnya. 

 

Tujuan PKn 

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai Pancasila, Undang-undang dasar 

Negara 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan Komitmen Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujun untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 

 

Pengajaran Kooperatif 

Pengajaran kooperatif (Cooperative Learning) memerlukan pendekatan 

pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekejasama dalam 
memaksimalkan kondisi dalam mencapoai tujuan belajar (Houlobee dalam Admin, 

2010:14). 
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1. Pengertian Pempelajaran Kooperatif  

Manusia adalah makhluk individual, berbeda satu dengan sama lain. 

Karena sifatnya yang individual maka manusia yang satu membutuhkan 

manusia lainnya sehingga sebagai konsekuensi logisnya manusia harus menjadi 

makhluk social, makhluk yang berinteraksi dengan sesamanya. karena satu 

sama lain saling membutuhkan maka harus ada interaksi yang silih asih (saling 

menyayangi dan mencintai). Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran 

yang secara sadar dan sengaja menciptakan interaksi yang saling mengasihi 

antar sesame siswa. 

Perbedaan antar manusia yang tidak terkelola secara baik dapat 

menimbulkan ketersinggungan dan kesalahpahaman antara sesamenya. Agar 

manusia terhindar dari ketersinggungan dan kesalahpahaman maka diperlukan 

interaksi yang silih asih (saling tenggang rasa). Pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang secara sadar dan sengaja menciptakan interaksi yang silh 

asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat 

menimbulkan permusuhan. Dengan ringkas Bintoro dalam Yasa (2008:46) 

mengatakan bahwa “pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara 

sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, dan 

silih asuh antara sesame siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat 

nyata.” 

2. Unsur Dasar Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu system yang didalamnya terdapat 

elemen-elemen yang saling terkait. Adapun berbagai elemen dalam 

pembelajaran kooperatif adalah adanya (1) saling ketergantungan positif, (2) 

interaksi tatap muka, (3) akuntabilitas individual dan (4) keterampilan untuk 

menjalin hubungan antar pribadi atau keterampilan social yang secara sengaja 

diajarkan” (Bintoro dalam Yasa, 2008:50) 

a. Saling ketergantungan positif  

b. Interaksi tatap muka 

c. Akuntabilitas individual 

d. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi 

3. Peran Guru dalam Pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif menuntut guru untuk berperan relative 

berberada dari pembelajaran tradisional. Berbagai peran guru dalam 

pembelajaran kooperatif tersebut dapat dikemukanan sebagai berikut ini: 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran. 

b. Menentukan jumlah anggota dalam kelompok belajar aktif menjalin 

kerjasama menyelesaikan tugas.  

 

Pembelajaran Terstruktur 

1. Pengertian  

Pembelajaran tersetruktur, adalah bentuk pembelajaran sistematis. 
Dalam pelaksanaan pembelajaran tersetruktur, guru menyampaikan tujuan yang 

ingin dicapai dalam proses itu. Dapat juga pembelajaran terstruktur ini 

disebutkan sebagai pembelajaran yang berorientasi pada tujuan yang ingin 

dicapai. 
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2. Tugas Terstruktur 

Tugas terstruktur adalah salah satu bentuk kegiatan kurikuler sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap proses kegiatan pasti ada 

arah tujuan yang hendak dicapai, demikian halnya belajar mengajar yang 

dilakukan guru. Guru diharapkan memiliki strategi tertentu dalam 

melaksanakan pembelajaran, agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. 

3. Tujuan dan Lingkup Tugas Tersetruktur  

Tugas terstruktur dapat diberikan kepada siswa di luar proses 

pembelajaran. Tujuan pemberian tugas terstruktur adalah untuk menunjang 

pelaksanaan program intrakurikuler. Tujuan tersebut juga agar siswa dapat lebih 

menghayati bahan-bahan pelajaran yang telah dipelajarinya serta melatih siswa 

untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. 

4. Azas Pelaksanaan 

Kegiatan terstruktur dapat dilaksanakan di rumah, di perpustakaan atau 

di tempat lain. Bentuknya juga dapat disesuaikan dengan materi pokok bahasan 

yang sedang dipelajari. Misalnya dapat berupa membuat laporan, mengarang, 

mengerjakan soal-soal, membaca buku, dan sebagainya. 

5. Bentuk Pelaksanaan Tugas Terstruktur 

6. Langkah-langkah Pelaksanaan 

 

Materi Pembelajaran 

1. Pengertian negara menurut : 

a. Mac Iver dalam bukunya “ Modern State “, negara adalah asosiasi yang 

menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah 

dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu 

pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. 

b. R. Kranenburg dalam bukunya “Algemene Staatsleer”, negara adalah suatu 

organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya 

sendiri. 

c. Miriam Bidiarjo dalam bukunya “Dasar-dasar Ilmu Politik”, negara adalah 

suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan 

yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan 

perunndang-undangan melalui penguasaan monopolistis kekuasaan yang 

sah. 

2. Asal mula terjadinya negara dapat dilihat dari dua sudut pandang : 

a. Berdasarkan kenyataan 

a) Pendudukan 

b) Pelepasan 

c) Peleburan 

d) Pemecahan  

b. Berdasarkan teori 
a) Teori ketuhanan 

negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan 

b) Teori perjanjian masyarakat 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                  Volume V, Nomor 1, Januari 2019 

Moh. Nu’i              129  

negara terbentuk karena adanya perjanjian antara individu-individu yang 

disebut perjanjian masyarakat (contract social) 

c) Teori kekuasaan 

negara terbentuk karena faktor kekuasaan atau kekuatan; adanya orang 

kuat yang mendirikan negara  

d) Teori hukum alam 

negara ada karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan, oleh 

karena itu memerlukan kerjasama.  

3. Unsur – unsur negara 

a. Unsur konstitutif (pembentuk) unsur yang mutlak harus ada. Terdiri dari : 

rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. 

b. Unsur deklaratif yaitu unsur formalitas dalam pergaulan antar bangsa di 

dunia internasional, berupa pengakuan dari negara lain secara defecto dan 

dejure. 

4. Tujuan negara 

Beberapa teori tentang tujuan negara : 

a. Teori kekuasaan Negara 

Tujuan negara adalah untuk memperluas dan memperkuat kekuasaan 

sehingga negara akan menjadi negara yang kuat, besar dan jaya. Rakyat 

harus berkorban demi bangsa dan negara. Penganjur ajaran ini adalah: Shang 

Yang, Niccolo Machiavelli 

b. Teori negara hukum 

Tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan 

berdasarkan dan berpeedoman pada hukum. Segala kekuasaan dari alat – alat 

pemerintahannya didasarkan atas hukum. Penganut ajaran ini adalah : H. 

Krabbe, Immanuel kant.  

c. Teori negara kesejahteraan ( Welfare State ) 

Tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat/umum. 

Negara sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran   dan  

keadilan. Penganjur ajaran ini  adalah R. Kranenburg, Tujuan negara 

Republik Indonesia ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, 

yaitu : 

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. 

2) Memajukan kesejahteraan umum. 

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Secara singkat/sederhana dapat diartikan tujuan negara adalah 

memelihara ketertiban dan mewujudkan kesejahteraan umum, menegakan 

keadilan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian tidnakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian diskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 
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teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. 

 Dalam penelitian ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, dimana 

guru sangat berpengaruh sekali dalam proses penelitian tindakan kelas. Dalam 

bentuk ini, tujuan utama penelitian kelas ialah untuk meningkatkan praktik-praktif 

pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, guru terlibat langsung secara penuh 

dalam proses perencanaan tindakan, observasi dan refleksi kehadiran pihak lain 

dalam penelitian ini peranannya tidak didominan dan sangat kecil. 

 

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

 Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 

SMP Negeri 281 Jakarta. 

 Waktu penelitian adalah waktu yang berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September s.d 

November semester Gasal 2017/2018. 

 Subjek penelitian adalah siswa-siswi Kelas IX A tahun pelajaran 

2017/2018 pada pokok bahasan Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan Negara. 

 

Prosedur Penelitian 

 Sebelum penelitian ini dilaksanakan penelitian ini mempunyai beberapa 

tahapan atau prosedur sebagai berikut : 

Siklus 1 

1. Perencanaan  

a. Guru memeriksa kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan 

kelas dan lain - lain). 

b. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan 

tentang materi yang akan diajarkan. 

c. Guru menginformasikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Pelaksanaan 

Tahap 1 

a. Guru menjelaskan pengertian negara 

b. Guru menjelaskan unsur-unsur terbentuknya negara 

c. Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 

d. Siswa berperan aktif dalam tanya jawab dan diskusi 

Tahap 2 

a. Guru menjelaskan tujuan Negara 

b. Guru menjelaskan fungsi negra 

c. Melalui berbagai sumber siswa dapat mencari tujuan Negara 

d. Memfasilitasi siswa dalam mencari fungsi Negara 

e. Siswa berperan aktif dalam tanya jawab dan diskusi 

3. Observasi 
Penulis melakukan observasi terhadap kegiatan belajar siswa dengan 

menggunakan lembaran pengamatan/observasi, lembaran angket, pengamatan 

langsung terhadap proses belajar dalam diskusi dan lembar eavaluasi/penilaian 

belajar siswa. 
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4. Refleksi 

a. Guru menganalisa hasil pengamatan dan observasi siswa 

b. Guru menganalisa hasil evaluasi/penilaian  belajar siswa  

 

Siklus II 

1. Perencanaan  

a. Guru memeriksa kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan 

kelas dan lain - lain). 

b. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan 

tentang materi yang akan diajarkan. 

c. Guru menginformasikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Pelaksanaan 

Tahap 1 

a. Guru menjelaskan pengertian negara 

b. Guru menjelaskan unsur-unsur terbentuknya negara 

c. Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 

d. Siswa berperan aktif dalam tanya jawab dan diskusi 

Tahap 2 

a. Guru menjelaskan tujuan Negara 

b. Guru menjelaskan fungsi negra 

c. Melalui berbagai sumber siswa dapat mencari tujuan Negara 

d. Memfasilitasi siswa dalam mencari fungsi Negara 

e. Siswa berperan aktif dalam tanya jawab dan diskusi 

3. Observasi 

Penulis melakukan observasi terhadap kegiatan belajar siswa dengan 

menggunakan lembaran pengamatan/observasi, lembaran angket, pengamatan 

langsung terhadap proses belajar dalam diskusi dan lembar eavaluasi/penilaian 

belajar siswa. 

4. Refleksi 

a. Guru menganalisa hasil pengamatan dan observasi siswa 

b. Guru menganalisa hasil evaluasi/penilaian  belajar siswa  

 

Rancangan Penelitian 

 Menurut Arikunto (2010:58), penelitian tindakan kelas (PTK) adalah 

penelitian tindakan (Action Research) yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki mutu perbaikan pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada kelas 

atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas 

(silbus, materi) ataupun output (hasil belajar). PTK harus tertuju atau mengenai 

hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian 

tindakan adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara penelitian dengan anggota 

kelompok sasaran. Penelitian tindakan adalah satu strategi pemecahana masalah 

yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk pross pengembangan inovatif 
yuang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. 

 Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 

(dalam Arikunto,2010:67), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus 
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yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), 

observasi (pengamatan) dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya 

adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Sebelum masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa 

identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas 

dapat di lihat pada gambar berikut: 

Gambar 1. Alur PTK 

 
Sumber : Arikunto, (2010) 

Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang 

fungsinya adalah (1) untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai 

bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu: (2) untuk menentukan 

apakah suatu tujuan telah tercapai dan (3) untuk memperoleh suatu nilai (Arikunto, 

2010:56). Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar 

siswa secara individu maupun secara klasikal. Disamping itu untujk mengetahui 

letak kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa sehingga dapat dilihat dimana 

kelemahan, khususnya pada bagian mana TPK yang belum tercapai. Untuk 

memperkuat data yang di kumpulkan maka juga digunakan metode observasi 

(pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat untuk mengetahui dan merekam 

aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

Teknik Analisis Data 

Dalam rangka menyusun dan mengelola data yang terkumpul sehingga 

dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan maka 

digunakan analisis data kuantitatif dan pada metode observasi digunakan data 

kuantitatif. Cara perhitungan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar sebagai berikut: 

1. Merekapitulasi hasil tes 

2. Menghitung jumlah skor yang tercapai dan prosentasenya untuk masing-masing 

siswa dengan menggunakan rumus ketuntasan belajar seperti yang terdapat 
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dalam buku petunjuk teknis penilaian yaitu siswa dikatakan tuntas secara 

individual jika mendapatkan nilai minimal 75, sedangkan secara individual 

mencapai 85% yang telah memcapai daya serap lebih dari sama dengan 75%. 

3. Menganalisis hasil observasi yang dilakukan oleh teman sejawat pada aktivitas 

guru dan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Data penelitian diperoleh dari data observasi berupa pengamatan 

pengelolaan metode pembelajaran kooperatif model Struktural dan pengamatan 

aktivitas guru dan siswa pada setiap siklus. 

Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan 

pengelolaan metode pembelajaran kooperatif model Struktural yang digunakan 

untuk pengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif model 

Struktural dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan data pengamatan 

aktivitas siswa. 

Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model Struktural. 

 

Analisis Data Penelitian Per Siklus 

1. Pra Siklus 

Pada tahap ini peserta didik diberikan lembar tes yang belum digunakan 

metode pembelajaran kooperatif model Struktural. Berikut merupakan hasil 

rekapitulasi tes pada kegiatan pra siklus siswa : 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Pra Siklus 

No Uraian Hasil Pra Siklus 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Per sentase ketuntasan belajar  

74% 

18 

51% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode 

pembelajaran konvensional diperoleh nilai rata-rata presentasi belajar siswa 

adalah 74 dan ketuntasan belajar mencapai 51% atau ada 18 siswa dari 35 siswa 

sudah tuntas belajar. Hasl tersebut menunjukkan bahwa pada pra siklus secara 

klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai  75 

hanya sebesar 51% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 

yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena pembelajaran masih 

menggunakan metode konvensional yang menyebabkan siswa masih belum 

terpacu secara penuh terkait penggunaan model pembelajaran yang masih lama. 

Untuk itu perlu adanya tindakan siklus 1 untuk memperbaiki ketuntansan 

klasikal nilai siswa.  

2. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan pembelajaran yang terdiri dari 

rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolahan 
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pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas dan lembar 

observasi aktivitas siswa. 

b. Tahap kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I tahap 1 

dilaksanakan pada tanggal 04 September tahun 2017/2018 di kelas IX A dengan 

jumlah siswa 35 siswa. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana 

pelajaran yang telah dipersiapkan.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I tahap 2 

dilaksanakan pada tanggal 11 September tahun 2017/2018 di kelas IX A dengan 

jumlah siswa 35 siswa. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana 

pelajaran yang telah dipersiapkan. Pada akhir proses belajar mengajar siswa 

diberi tes formatif I dengan tujuan untuk mengetahui keberhasln siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Berikutnya adalah rekapitulasi 

hasil tes formatif siswa seperti terlihat pada tabel berikut ini 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Per sentase ketuntasan belajar  

77% 

28 

80% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif model Struktural diperoleh nilai rata-rata presentasi 

belajar siswa adalah 77 dan ketuntasan belajar mencapai 80% atau ada 28 siswa 

dari 35 siswa sudah tuntas belajar. Hasl tersebut menunjukkan bahwa pada 

siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang 

memperoleh nilai  75 hanya sebesar 77% lebih kecil dari persentase 

ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena 

siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksud dan 

digunakan guru dengan menerapkan Pembelajaran Kooperatif Model 

Struktural. 

c. Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari 

hasil pengamatan yaitu Perlu lebih intensif dalam pemotivasian dan 

penyampaian tujuan pembelajaran serta Perlu lebih efektif dalam pengelolaan 

waktu dan Siswa kurang aktif selama pembelajaran berlangsung 

d. Revisi 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus 

berikutnya. 

1. Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat 

langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. 

2. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan 

informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan. 
3. Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa 

sehingga siswa bisa lebih antusias. 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                  Volume V, Nomor 1, Januari 2019 

Moh. Nu’i              135  

2. Siklus II 

a. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan 

pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas dan lembar 

observasi siswa. 

b. Tahap kegiatan dan pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II tahap 1 

dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober tahun 2017/2018 di kelas IX A dengan 

jumlah siswa 35 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. 

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan 

memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekuarangan pada 

siklus I tidak terulang lagi pada siklus II.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II tahap 2 

dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2017/2018 di kelas IX A dengan 

jumlah siswa 35 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. 

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan 

memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekuarangan pada 

siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar 

mengajar yang dilakukan. Instrument yang digunakan adalah tes formatif II. 

Adapun data hasil penelitian berikutnya adalah rekapitulasi hasil tes formatif 

siswa terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar  

82% 

32 

91% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 82 

dan ketuntasan belajar mencapai 91% atau ada 32 siswa dari 35 siswa sudah 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntaan belajar 

secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. 

adanya peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru 

menginformaskan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes 

sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. 

Selain itu siswa juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan 

diinginkan guru dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif model 

Struktural  

c. Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh informasi dari hasil 

pengamatan yaitu Memotivasi siswa serta Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep dan Pengelolaan waktu. 

d. Refisi Rancangan 
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Pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus II ini masih terdapat 

kekurangan-kekurangan. Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan pada 

siklus II antara lain Guru dalam memotivasi siswa hendaknya dapat membuat 

siswa lebih termotivasi selama proses belajar mengajar berlangsung. Guru harus 

lebih dekat dengan siswa sehingga tidak ada perasaan takut dalam diri siswa 

baik untuk mengemukakan pendapat atau bertanya dan Guru harus lebih sabar 

dalam membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep 

kemudian Guru harus mendistribusikan waktu secara baik sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Pembahasan 
 Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual 

model pengajaran berbasis proyek/tugas memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya 

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar 

meningkat dari siklus I, II dan III) yaitu masing-masing 51%, 80% dan 91%. Pada 

siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. Berikut 

merupakan hasil rekapitulasi belajar PKN siswa pada pra siklus, siklus 1 dan siklus 

II 

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Belajar PKN Siswa  

Pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Persentase Tindakan 
Keterangan 

Pra-Siklus Siklus I Siklus II 

51% 80% 91% Meningkat 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Serta berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Kewarganegaraan pada pokok bahasan nilai, macam norma dan 

sanksinya dengan pembelajarsan kontekstual model pengajaran berbasis 

proyek/tugas yang paling dominant adalah belajar dengan sesame anggota 

kelompok, mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru dan diskusi antara 

siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat 

dikategorikan aktif. Berikut merupakan hasil rekapitulasi hasil aktivitas siswa 

selama pembelajaran pada siklus I dan siklus II : 

   Tabel 6. Aktivitas Siswa pada siklus 2 

No. Aspek yang diamati 
Presentase 

1 2 

1 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 59% 81% 

2 Bekerja dengan sesama anggota kelompok 60% 83% 

3 Diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru 61% 80% 

4 Mengajukan pertanyaan 64% 81% 

5 Mengerjakan tes evaluasi 74% 79% 

 Rata-Rata 63.6% 80.8% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil 

seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran kooperatif model Struktural dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran PKn serta Metode pembelajaran kooperatif model Struktural 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I 

(51%), siklus II (80%) dan  siklus III (91%). 

 

Saran 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar Kewarganegaraan lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang 

optimal bagi siswa, maka disampaikan saran yaitu Untuk melaksanakan metode 

pembelajaran kooperatif kooperatif model Struktural memerlukan persiapan yang 

cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang 

benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran kontektual model pengajaran 

berbasisw proyek/tugas dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil 

yang optimal serta Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru 

hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau 

dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan 

pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil 

atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya selain itu Perlu 

adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di 

SMP Negeri 281 Jakarta tahun pelajaran 2017/2018 dan Untuk penelitian yang 

serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih 

baik. 
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