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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar PKn Siswa
Kelas III di SDN 13 Koto Baru. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan
peningkatan hasil belajar PKn Siswa Kelas III di SDN 13 Koto Baru melalui
metode the power of two. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) melalui siklus-siklus yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu: perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah dua orang
guru kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah: dokumentasi, observasi, dan tes hasil belajar. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif deskriptif yang bersumber dari data
hasil observasi dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode the
power of two dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa. Oleh sebab itu, dapat
disimpulkan bahwa metode the power of two sangat tepat digunakan dalam
meningkatkan hasil belajar PKn siswa di kelas.

kata kunci: hasil belajar, PKn, metode the power of two

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang

bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara

yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha sadar untuk

menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan,

keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Tujuan

pendidikan PKn di sekolah dasar adalah untuk membentuk watak atau

karakteristik warga negara yang baik (Depdiknas, 2006).

Menurut Subagyo (2008:4), substansi kajian Pendidikan

Kewarganegaraan mencakup: (1) pengantar; (2) hak asasi manusia; (3) hak dan

kewajiban warga negara; (4) bela negara; (5) demokrasi; (6) wawasan nusantara;

(7) ketahanan nasional; (8) politik strategi nasional. Menurut Aryani dan
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Susantim (2010:18) kewarganegaraan merupakan materi yang memfokuskan

pada pembentukan diri yang beragam, baik dari segi agama, sosio-kultural,

bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang

cerdas, terampil, dan berkarakter.

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk

memperoleh perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil

dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya,

dan tidak semua perubahan tingkah laku adalah hasil belajar. Hasil belajar

adalah prestasi belajar yang diperoleh siswa selama batas waktu tertentu.

Keberhasilan juga ditentukan oleh motivasi, bimbingan dari orang tua, karena

orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab di lingkungan keluarga

terhadap keberhasilan anaknya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya menurut

Sudjana (2009:3) adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil

belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan

psikomotorik. Perubahan salah satu atau ketiga domain yang disebabkan oleh

proses belajar dinamakan hasil belajar (Jihad, 2012:16). Hasil belajar adalah

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah

lakunya (Winkel, 1996: 51).

Hasil belajar mata pelajaran PKn di kelas III SDN 13 Koto Baru

Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk semester I (satu) sangat rendah,

tidak memenuhi KKM mata pelajaran PKn yang telah ditetapkan. Nilai yang

diperolah siswa kelas III sangat beragam, KKM mata pelajaran PKn adalah 70.

Sementara nilai siswa banyak di bawah 70, dari 20 siswa hanya 40% yang

mencapai nilai ≥KKM dan 60% belum mencapai KKM. Berdasarkan hasil refleksi

yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil belajar PKn

kelas III SDN 13 Koto Baru Kecamatan Kubung masih rendah, hal ini dapat

dilihat dari, hasil nilai evaluasi siswa pada materi sumber daya alam, siswa

kesulitan dalam menyimpulkan materi pembelajaran tersebut secara individu,

siswa kurang aktif bekerja sama dengan teman selama pembelajaran, sehingga
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siswa cenderung bekerja sendiri. Berdasarkan refleksi siswa kelas III SDN 13

Koto Baru Kecamatan Kubung siswa tidak begitu aktif dalam mengikuti

pembelajaran PKn.

Guru lebih banyak memberi penjelasan tentang materi dengan

berceramah dan siswa hanya mendengarkan saja. Siswa tidak bisa mengeluarkan

pendapat serta menjawab pertanyaan. Rendahnya pemahaman siswa

disebabkan karena metode yang digunakan guru kurang tepat, dan kurangnya

pendekatan guru, serta guru kurang adil dalam memberikan perhatian

kepada siswa. Siswa tidak tertarik terhadap pembelajaran, yang mengakibatkan

siswa bergurau, bermain, dan keluar masuk kelas. Siswa tidak berani untuk

bertanya dan menjawab pertanyaan. Aqib (2010:62-67) menyatakan keberhasilan

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu faktor dalam diri siswa sendiri dan

faktor dari luar diri siswa.

Melihat kondisi rendahnya hasil belajar siswa dalam pelajaran PKn, dan

tidak tercapainya kriteria ketuntasan minimum (KKM), guru harus mengubah

strategi pembelajaran dan metode pembelajaran agar siswa aktif dalam proses

belajar mengajar. Guru diharapkan mampu memilih cara mengajar sehingga

dapat mengaktifkan siswa, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah

dengan penerapan strategi pembelajaran aktif the power of two. Jenis

pembelajaran ini di harapkan dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar

mengajar.

Hasil belajar akan tercapai jika menggunakan metode atau strategi

pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, Salah satu strategi yang

tepat adalah strategi pembelajaran The Power Of Two. Strategi The Power Of Two

menurut Zaini (2011:55) berarti menggabungkan kekuatan dua kepala.

Menggabungkan dua kepala dalam hal ini adalah membentuk kelompok kecil,

yaitu masing-masing siswa berpasangan. Kegiatan ini dilakukan agar

munculnya suatu sinergi yakni dua kepala lebih baik dari satu.
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METODOLOGI

Jenis Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan peneliti dalam

penelitian menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menurut

Arikunto yang dilaksanakan dalam siklus. Subyek penelitian ini siswa kelas III

SDN 13 Koto Baru Kecamatan Kubung yang berjumlah 20 siswa. Penelitian ini

dilaksanakan dalam rangkaian langkah-langkah yang terdiri atas tahapan:

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data penelitian ini

dikumpulkan melalui teknik observasi dan tes hasil belajar. Data yang diperoleh

kemudian dianalisis secara deskriptif baik data kualitatif dari aktivitas belajar

siswa maupun data kuantitatif dari tes hasil belajar PKn siswa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian
a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan RPP, bahan ajar, soal

latihan. Materi yang dibahas adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui

pada standar kompetensi 4. memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan

Kompentensi Dasar 4.1 mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti

kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan.

b. Pelaksanaan

Dalam proses pembelajaran guru telah menerapkan langkah-langkah

kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan

pembelajaran sebelumnya. Namun, dalam melaksanakan tindakan yang

direncanakan ternyata terdapat beberapa kendala seperti ada sebagian siswa

yang tidak mau mengikuti pasangan yang telah ditetapkan oleh guru, mereka

ingin berpasangan dengan kawan-kawan pilihannya dan tidak mau

berpasangan dengan teman perempuan.

Guru memberikan pemahaman kepada siswa agar tetap mengikuti

pasangan sesuai dengan yang telah ditetapkan dari urutan absen dan duduknya

setiap hari, karena guru melihat kalau dibiarkan memilih pasangan sesuai
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dengan kemauannya, maka proses pembelajaran akan kurang efektif karena akan

banyak siswa yang main-main dan bergurau. Selanjutnya dalam pembelajaran

inti masih ada sebagian siswa yang masih malu dan takut untuk mengeluarkan

pendapat sehigga penulis harus sering memotivasi mereka agar berani untuk

berpendapat. Terakhir dalam mengevaluasi jawaban-jawaban yang muncul

masih sebagian kecil siswa yang ikut sehingga terkesan hanya guru yang lebih

banyak mengevaluasi dibandingkan siswa.

c. Observasi

Hasil observasi hasil belajar pada mata pelajaran PKn melalui metode the

power of two pada siswa kelas III SDN 13 Koto Baru Kecamatan Kubung pada

siklus pertama dapat dilihat dari di bawah ini.

Tabel Rekapitulasi hasil belajar siswa siklus I

No Rentang Nilai Frekuensi Jumlah Ket.

1. ≤ 50 3 15 T.Tuntas

2. 51-60 3 15 T.Tuntas

3. 61-70 6 30 Tuntas

4. 71-80 4 20 Tuntas

5. 81-90 2 10 Tuntas

6. 91-100 2 10 Tuntas

Jumlah 20 1440

Nilai rata-rata 72,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil belajar PKn pada

siklus I adalah 14 siswa yang mencapai nilai sama dan melampaui KKM dan 6

siswa memperoleh nilai dibawah KKM. Jika dipersentasekan 70% siswa

mencapai ketuntasan belajar dan 30% siswa yang tidak mencapai ketuntasan

belajar. siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar belum mencapai kriteria

keberhasilan yang ditetapkan pada penelitian. Nilai rata-rata kelas yang dicapai
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siswa yaitu 72,00. Kriteria keberhasilan penelitian yang ditetapkan yaitu 80%

siswa mencapai ketuntasan belajar secara klasikal dan mencapai nilai rata-rata

kelas minimal 80,00, penelitian ini disimpulkan belum berhasil dan akan

dilanjutkan pada siklus berikutnya sampai target keberhasilan tercapai.

Selanjutnya, data hasil belajar pada mata pelajaran PKn melalui strategi the

power of two pada siswa kelas III SDN 13 Koto Baru Kecamatan Kubung, pada

siklus kedua dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel Rekapitulasi hasil belajar siswa siklus II

No Rentang Nilai Frekuensi Jumlah Keterangan

1. ≤ 50 0 0 T.Tuntas

2. 51-60 0 0 T.Tuntas

3. 61-70 4 280 Tuntas

4. 71-80 5 400 Tuntas

5. 81-90 6 540 Tuntas

6. 91-100 5 500 Tuntas

Jumlah 20 1720

Nilai rata-rata 86,00

Berdasarkan sajian data hasil belajar PKn pada siklus kedua pada tabel

hasil belajar PKn pada siklus kedua adalah seluruh siswa mencapai nilai sama

dan melampaui KKM. Jika dipersentasekan 100% siswa mencapai ketuntasan

klasikal. Berdasarkan analisis hasil belajar siswa dapat dikategorikan sangat tinggi

karena berada pada rentang 75%–100%. Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswa

yaitu 86,00. Kriteria keberhasilan penelitian yang ditetapkan yaitu 80% siswa

mencapai ketuntasan secara klasikal dan mencapai nilai rata-rata kelas minimal

80,00, penelitian ini disimpulkan sudah berhasil dan tidak perlu dilanjutkan

pada siklus berikutnya karena target keberhasilan sudah tercapai.
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Hasil observasi keaktifan guru dalam pelajaran PKn dengan menerapkan

metode the power of two menunjukkan hasil yang positif. Skor aktivitas guru

yaitu 28 jika dipersentasikan yaitu 70%. Kategori aktivitas guru tinggi karena

berada pada rentang 56%-75%. Selain itu, skor aktivitas guru sebanyak 36 jika

dipersentasikan menjadi 90%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa

aktivitas guru sangat tinggi karena berada diantara 75 % - 100 %.

Hasil observasi keaktifan siswa pada pembelajaran PKn melalui metode

the power of two pada siswa kelas III SDN 13 Koto Baru Kecamatan Kubung

pada siklus I yaitu 75% sehingga aktivitas siswa pada siklus 1 berada kategori

cukup tinggi karena berada pada rentang 56%-75%. Selain itu, hasil observasi

keaktifan siswa pada pembelajaran PKn melalui metode the power of two pada

siswa kelas III SDN 13 Koto Baru Kecamatan Kubung pada siklus II yaitu

87,5%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kategori aktivitas siswa

sangat tinggi karena berada pada rentang 75%-100%.

d. Refleksi

Hasil pengamatan keaktifan guru tersebut apabila di analisis lebih lanjut

dan didiskusikan dengan observer ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan

sebagai berikut :

a) Dalam pembelajaran guru kurang mengontrol siswa dengan baik, sehingga

masih banyak siswa yang kurang memperhatikan pelajaran dengan baik.

b) Saat evaluasi guru kurang mengontrol siswa dalam menjawab pertanyaan

yang diajukan oleh guru, sehingga banyak siswa yang menyontek jawaban

temannya.

c) Guru kurang memotivasi siswa dalam memberikan pertanyaan.

d) Guru kurang memberikan penguatan terhadap siswa yang menjawab

pertanyaan guru maupun pertanyaan siswa, sehingga siswa menjadi takut

dan malu untuk memberikan jawabannya.
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e) Guru kurang memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap materi

dan pertanyaan yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa kesulitan

dalam menjawabnya.

f) Guru dalam mengevaluasi jawaban-jawaban siswa terlihat lebih aktif

dibandingkan siswa, sehingga terkesan guru yang mengevaluasi.

g) Pengelolaan pembelajaran telah sesuai dengan tahapan yang dimuat dalam

RPP, namun penerapan strategi the power of two masih terdapat kelemahan

khususnya dalam memberikan pertanyaan serta dalam menilai jawaban dari

individu siswa.

h) Perlu perhatian kepada siswa dalam mendengarkan penjelasan guru dan

dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

i) Perlu memotivasi agar siswa lebih berani mengajukan pendapat

j) Perbaikan dalam siswa mengajukan jawaban.

2. Pembahasan

Dari hasil penelitian pada siklus pertama menunjukkan bahwa hasil

belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi sumber daya alam yang tidak

dapat diperbarui pada siklus pertama secara keseluruhan dikategorikan

sedang karena berada pada rentang 40%–55%. Tetapi masih ada beberapa hal

yang masih salah dijawab oleh siswa. Hal ini disebabkan oleh perencanaan dan

pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama belum optimal dan masih ada

beberapa kelemahan.

Secara umum hasil belajar siswa pada materi sumber daya alam pada

mata pelajaran PKn pada siklus kedua meningkat dari pada siklus pertama. Pada

siklus I siswa yang mencapai ketuntasan secara klasikal yaitu 70% dan

meningkat pada siklus II menjadi 100% dengan peningkatan 30%. Nilai rata yang

dicapai siswa pada siklus I yaitu 72,00 dan mengalami peningkatan yaitu 86,00

dengan peningkatan 14,00.
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Hal yang dilakukan guru sehingga hasil belajar siswa meningkat secara

signifikan adalah dengan cara mengatur cara duduk siswa secara berkelompok

atau berpasang-pasangan, menjelaskan materi yang akan dipelajari yaitu sumber

daya alam yang tidak dapat diperbarui, mengajak siswa menonton video

pembelajaran tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia, mengajukan

satu atau dua pertanyaan dan dijawab oleh siswa yang duduk berpasangan,

siswa yang ditunjuk menyebutkan hasil jawaban pasangan mereka, pasangan lain

menanggapi dan mendengarkan jawabannya. Hal tersebut senada dengan

pendapat Zaini (2011:55) yang menyatakan bahwa metode pembelajaran the

power of two berarti menggabungkan kekuatan dua kepala. Menggabungkan dua

kepala dalam hal ini adalah membentuk kelompok kecil, yaitu masing-masing

siswa berpasangan. Kegiatan ini dilakukan agar munculnya suatu sinergi yakni

dua kepala lebih baik dari satu. Secara individu dan pasangan mereka membuat

jawaban baru, pasangan yang jawabannya salah mereka perbaiki, secara individu

dan berpasangan siswa mengevaluasi jawaban pasangan lain (Zaini, 2011:55).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

melalui metode pembelajaran the power of two dapat meningkatkan hasil belajar

siswa kelas III SDN 13 Koto Baru Kecamatan Kubung. Oleh sebab itu perlu

disarankan dua hal: (1) diharapkan kepada guru agar dalam menggunakan

metode the power of two sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil

belajar siswa menjelaskan secara rinci sintaks metode the power of two agar siswa

dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan (2) diharapkan kepada

guru hendaknya menerapkan metode the power of- two ini pada mata pelajaran

lain, agar siswa selalu aktif dalam pembelajaran, dan bisa meningkatkan hasil

belajarnya.
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