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MOTTO 

 

 

 

 

 

 “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya “
1
 

(QS Al-Maidah 5 : 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
 Depag RI, Al Quran dan Terjemahan (Karya Toha, Semarang, 2009: 84) 
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ABSTRAK 

 

Kun Khusnul Maratin (13485398), Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Pkn 

Materi Mengenal Pemerintahan Tingkat Pusat Melalui Pembelajaran 

Kooperatif Group Investigation Pada Siswa Kelas IVMI Muhammadiyah 

Pondok Karanganom Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

Kata Kunci : Prestasi Belajar, Group Investigation, PKn 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 

PKn melalui pembelajaran kooperatif model group investigation Pada Siswa 

Kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Karangnanom Klaten Tahun Pelajaran 

2013/2014 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilakukan 

di MI Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Klaten 

dan obyek penelitian ini adalah prestasi belajar siswa pada pembelajaran PKn 

melalui pembelajaran kooperatif model group investigation. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode observasi dan tes. Analisis data dilakukan 

dengan teknik analisis data diskriptif kualitatif pada data kualitatif dan teknik 

analisis statistik diskriptif pada data kuantitatif. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran 

kooperatif model group investigation dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas IV MI Muhammadiyah pondok pada mata pelajaran PKn. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil prestasi belajar siswa pada tahap pra tindakan sebesar 40%, 

meningkat menjadi 70% pada siklus pertama dan meningkat lagi menjadi 90% 

pada siklus II. Hipotesis dari penelitian terbukti. 
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KATA PENGANTAR 

 

السَّالَمُ  ًَ الَةُ  الصَّ ًَ َعلَى اَلِوِ  اْلَحْوُد هلِلِ َرةِّ اْلَعبلَِوْيَن  ًَ اْلُوْرَسلِْيَن  ًَ َصْحبِِو  َعلَى أَْشَرِف ْاألَْنبِيَبِء  ًَ

ب بَْعدُ   أَْجَوِعْيَن أَهَّ

ِهْن َسيِّئَبِت أَْعَوبلِنَب. َهنْ  ًَ ِر أَْنفُِسنَب  ًْ ُذ بِبهللِ ِهْن ُشُر ٌْ نَُع ًَ نَْستَْغفُِرهُ  ًَ نَْستَِعْينُوُ  ًَ  ََْيِدِه هللُ َاَلَ نَْحَوُدهُ 

 ًَ ٍد  َسلِّْن َعلَى َسيِِّدنَب ُهَحوَّ ًَ َهْن َُْضلِْلوُ َاَلَ ىَبِدَي لَوُ. اَللَّيُنَّ َصلِّ  ًَ َصْحبِِو ُهِضلَّ لَوُ  ًَ َعلَى اَلِِو 

ب بَْعدُ   أَْجَوِعْيَن أَهَّ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran didalam sebuah kelas adalah suatu proses 

yang mengandung tiga unsur utama yaitu: tujuan pengajaran, pengalaman 

(proses) belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar. Dalam perumusan 

tujuan pengajaran, guru merumuskan bentuk-bentuk perubahan tingkah 

laku yang diinginkan terjadi di dalam peserta didik. Sebagaimana 

dirumuskan sebagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

kurikulum.  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik agar siswa memiliki kemampuan yang lebih jauh tidak sekedar 

mengetahui akan tetapi siswa mampu memahami, mampu menerapkan suatu 

konsep dalam berbagai keadaan, atau memiliki bentuk-bentuk ketrampilan 

sesuai dengan tujuan pengajaran. 
1
 

Proses pembelajaran sangat berkaitan dengan proses belajar 

siswa, karena salah satu hasil dari belajar, siswa akan memperoleh 

pengal
1
aman baru dikarenakan salah satunya siswa berinteraksi dengan 

lingkungan. Belajr dengan mengamati langsung situasi yang berkembang 

di dalam lingkungan adalah salah satu pengalaman belajar yang baik 

dikarenakan siswa akan mendapatkan pengalamannya secara langsung. 

Dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah, siswa 

                                                           
1
. Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2008), hlm. 2. 
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diarahkan untuk memahami materi-materi pembelajaran yang ditentukan 

dalam sebuah pembelajaran suatu mata pelajaran. Salah satu mata 

pelajaran yang dipelajari siswa dalam lingkungan sekolah adalah mata 

pelajaran PKn (PKn). 

Pada mata pelajaran PKn siswa didiajarkan berbagai macam 

karakteristik dan pembentukan diri dari bebrbagai segi agama, sosio-kultur 

budaya, suku, bahasa dan usia. Selain itu siswa diharapkan mampu 

memahami hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara indonesia 

yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD 

1945. Karena Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Replublik.
2
 

Dari berbagai macam tujuan pembelajaran PKn tersebut, satu 

diantaranya siswa harus mampu memahami hak dan kewajiban sebagai 

warga negara indonesia, indonesia adalah suatu negara, suatu negara 

dijalankan oleh sistem dan beberapa unsur pelaksana yang menjalankan 

pemerintahan. 

Pada pemebelajaran mata pelajaran PKn pada siswa kelas IV 

setingkat Sekolah Dasar/Madrasah siswa diharapkan mampu mengenali 

sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga kedepannya siswa akan 

mampu menjalankan hak dan kewajibanya sebagai warga negara Indonesia 

dalam proses ataupun menjalankan sistem pemerintahan. 

Pemerintahan Indonesia pusat disusun  oleh beberapa lembaga 

                                                           
2
 Tim Media, UUD 1945 dan Amandemennya, (Semarang: Media Center, 2005), hlm. 11 
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diantaranya Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan Lembaga 

Yudikatif. Pada pembelajaran mata pelajaran PKn pada pokok bahasan 

mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat siswa diharapkan dapat 

memehami arti kata dari Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan 

Lembaga Yudikatif. Sehingga siswa akan memahami siapa lembaga 

tersebut, bagaimana jalanya lembaga, dan apa tugas masing-masing 

lembaga tersebut, sehingga siswa akan dapat membedakan antara 

Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif. 

Pada pengamatan awal proses pembelajaran mata pelajaran PKn 

pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Kecamatan Karanganom 

Kabupaten Klaten, siswa masih kebingungan menerima penjelasan dari 

guru karena guru masih mengunakan metode ceramah saja tanpa 

menggunakan metode, strategi atau model pembelajaran yang sesuai 

dengan pokok bahasan. Sehingga siswa asik dengan aktivitasnya sendiri 

tanpa mendengarkan penjelasan guru. Ada sebagian siswa berbicara 

dengan teman sebangku, ada siswa yang bermain-main dengan 

bolpointnya, dan ada sebagian siswa yang menaruh kepalanya diatas meja. 

Hanya 8 siswa yang dibaris depan yang memperhatikan penjelasan dari 

guru. 

Dari hasil pengamatan pada observasi awal pada  siswa kelas IV 

MI Muhammadiyah Pondok Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten 

dalam proses pembelajaran PKn pada pokok bahasan mengenal sistem 

pemerintahan pusat didapatkan hasil dari 20 siswa kelas IV MI 
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Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten bahwa 8 siswa atau 40% 

siswa memperhatiakan penjelasan guru, 4 siswa atau 20% siswa Bosan 

dengan metode guru, dan 8 siswa sisanya atau 40% tidak paham dengan 

penjelasan guru tentang pokok bahasan mengenal sistem pemerintahan 

tingkat pusat sub pokok bahasan Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif 

dan Lembaga Yudikatif. 

Dari data tes awal siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok 

Karanganom Klaten mata pelajaran PKn dengan pokok bahasan pokok 

bahasan mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat sub pokok bahasan 

Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif, 

didapatkan hasil bahwa 8 siswa  atau 40% siswa yang mendapat nilai 

diatas KKM sebesar 70.00 pada proses pembelajaran mata pelajaran PKn 

pokok bahasan mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat sub pokok 

bahasan Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif. 

Sedangkan sisanya yaitu 12 siswa atau 60% siswa Kelas IV mendapatkan 

nilai dibawah KKM sebesar 70.00 pada proses pembelajaran mata 

pelajaran PKn pokok bahasan mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat 

sub pokok bahasan Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan Lembaga 

Yudikatif. 

Diharapkan melalui penerapan metode Group Investigation  

pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten pada 

proses pembelajaran mata pelajaran PKn pokok bahasan mengenal sistem 

pemerintahan tingkat pusat sub pokok bahasan Lembaga Legislatif, 
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Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif, dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dikarenakan metode Group Investigation ini merupakan 

bentuk pembelajaran yang baru bagi siswa kelas IV MI  Muhammadiyah 

Pondok Karanganom Klaten, diharapkan melului metode pembelajaran 

Group Investigationini siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran 

dan membuat suasana kelas lebih hidup. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat 

diidentifikasi adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran PKn pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok 

Karanganom Klaten  sebagai berikut : 

1. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah 

Pondok Karanganom Klaten pada proses pembelajaran mata pelajaran 

PKn sebelum diterapkan pembelajaran kooperatif model Group 

Investigation ? 

2. Bagaimana pembelajaran kooperatif model Group Investigation untuk 

meningkatkan prestasi belajar pada proses pembelajaran mata 

pelajaran PKn? 

3. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah 

Pondok Karanganom Klaten pada proses pembelajaran mata pelajaran 

PKn sebelum dan sesudah  penerapan pembelajaran kooperatif model 

Group Investigation ? 
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4. Bagaimana perbandingan prestasi belajar siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten pada proses 

pembelajaran mata pelajaran PKn sebelum dan setelah penerapan 

pembelajaran kooperatif Group Investigation ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari Penelitian Tindakan ini adalah untuk : 

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten pada proses 

pembelajaran mata pelajaran PKn melalui pembelajaran kooperatif 

model Group Investigation . 

b. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten pada proses 

pembelajaran mata pelajaran PKn setelah penerapan pembelajaran 

kooperatif model Group Investigation . 

c. Untuk mengetahui prosentase peningkatan prestasi belajar siswa 

kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten pada 

proses pembelajaran mata pelajaran PKn melalui pembelajaran 

kooperatif model Group Investigation . 

d. Untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten pada proses 

pembelajaran mata pelajaran PKn sebelum dan setelah penerapan 
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pembelajaran kooperatif model Group Investigation . 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan secara teoritis : 

1) Memberikan informasi positif kepada pendidik tentang 

bagaimana cara memecahkan masalah dalam proses 

pembelajaran melalui pemilihan metode yang tepat terhadap 

materi pembelajaran. 

2) Memberikan gambaran kepada pendidik tentang bagaimana 

penerapan metode Group Investigation dapat meningkatkan 

keaktifan belajar dan prestasi belajar didalam kelas. 

3) Memberikan gambaran secara umum bagi semua pihak yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan karena dapat mengetahui 

kelebihan dan kekurangan metode Group Investigation dalam 

proses pembelajaran. 

b. Kegunaan secara praktis: 

1) Bagi Sekolah 

a) Penelitian Tindakan Sekolah merupakan tindakan perbaikan 

didalam proses pembelajaran, diharapkan setelah 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas akan terjadi 

perubahan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga terjadi 

peningkatan mutu sekolah. 

b) Penelitian Tindakan Kelas merupakan sarana untuk 
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mengenalkan sekolah kepada pihak luar sehingga sekolah 

tempat pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dapat lebih 

dikenal diluar sekolah atau masyarakat. 

2) Bagi Guru 

a) Meningkatkan ketrampilan guru dalam melaksanakan 

penelitian tindakan kelas. 

b) Meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan 

berbagai metode  dan strategi pembelajaran, sehingga akan 

meningkatkan pengalaman guru dan kualitas guru. 

c) Meningkatkan kemampuan guru dalam mendeteksi adanya 

masalah dalam pembelajaran dan sekaligus meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

3) Bagi Siswa 

a) Dapat meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

b) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten pada proses 

pembelajaran mata pelajaran PKn. 

4) Bagi Penulis 

a) Penulis mendapatkan wawasan yang baru dalam proses 

pembelajaran khususnya pemilihan dan penerapan metode 

yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan siswa. 

b) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu metode dalam 
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proses pembelajaran di dalam kelas setelah melaksanakan 

penelitian. 

 

D. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan pendukung Penelitian Tindakan Kelas dalam 

meningkatkan prestasi belajar yang akan dilaksanakan pada siswa kelas IV 

MI Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten pada proses 

pembelajaran mata pelajaran PKn, peneliti mengunakan beberapa kajian 

penelitian dari berbagai penelitian sebelumnya yang mengunakan metode 

Group Investigation dalam penelitiannya, penelitian tersebut diantaranya: 

1. Skripsi ini berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas IV SD Negeri 147 

Palembang” oleh Vera Sandria Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2012. Dengan 

hasil dari siswa kelas IV SD Negeri 147 yang Palembanorang 

berjumlah 40 siswa, ketuntasan hasil belajar siswa secara berturut-

turut sebelum diberi tindakan, sebelum tindakan terdapat 41,02 % 

siswa atau 16 siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM Mapel IPA. 

Setelah diberi tindakan meningkat menjadi  92,5% atau 37 siswa yang 

mendapatkan nilai diatas KKM Mapel IPA. Disimpulkan bahwa 

Model Pembelajaran Group Investigation, dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa. 
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2. Skripsi dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Pada Siswa Kelas 

IVB SD Negeri Gamol Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012”. 

oleh Erna Hidayah, dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hasil belajar pada pra tindakan terdapat  7 siswa atau 43,75%  dari 16 

siswa kelas IV B IVB SD Negeri Gamol  mendapatkan nilai diatas 

KKM Mata pelajaran IPS 70.00, selanjutnya meningkat pada siklus I 

menjadi 73,43 untuk nilai ketuntasan 11 siswa atau 68,75% dan 

meningkat menjadi 87,5 untuk nilai ketuntasan 15 siswa atau 93,75% 

pada siklus II.  

3. Skripsi yang berjudul “Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca (Mahārah 

Al-Qirā’ah) Siswa Kelas VIII MTsN Prambanan Klaten Tahun Ajaran 

2012/2013”  UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013 oleh Muhammad Ali 

Hanafi. Hasil yang diperoleh bahwa melalui  metode Group 

Investigation dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 

Siswa Kelas VIII MTsN Prambanan Klaten  sebesar 87,09% siswa 

atau 35 siswa dari 40 siswa dapat membaca dengan baik dan benar 

pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

Dari kajian penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa 

penerapan pembelajaran kooperati model Group Investigation dapat 

meningkatkan prestasi belajar dan dipergunakan dalam proses pembelajaran  pada 

mata pelajaran IPA, IPS dan Bahasa Arab. Pada dasarnya inti dari penelitian 

diatas adalah penerapan pembelajaran kooperatif model Group Investigation  
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untuk meningkatkan prestasi belajar. 

Diharapkan melalui kajian pustaka diatas dapat dijadikan dasar 

penelitian dalam penerapan pembelajaran kooperatif model Group 

Investigation dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten. Adapun judul Penelitian 

Tindakan Kelas ini adalah “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar PKn 

Materi Mengenal Pemerintahan Tingkat Pusat Melalui model pembelajaran 

kooperatif Group Investigation Pada Siswa Kelas IV MI Muhammadiyah 

Pondok Karangnanom Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014”  

 

E. Landasan Teori 

1. Hakekat Prestasi Belajar. 

Prestasi belajar merupakan pengabungan dua kata yang 

menyusunnya, yang pertama adalah kata prestasi dan yang kedua 

adalah kata belajar. Kedua kata ini sangat berkaitan erat, karena 

prestasi berkaitan dengan belajar sedangkan hasil dari belajar yang 

diukur merupakan sebuah nilai prestasi. 

Kata prestasi berasal dari kata prestatie ( Bahasa Belanda ) 

yang dalam bahasa Indonesia terserap menjadi kata prestasi yang 

berarti Hasil usaha 
3
, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia untuk 

pendidikan dasar kata prestasi berarti hasil yang telah dicapai (dari 

yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Kata penyusun 

                                                           
3
 Arifin, Zaenal, Evaluasi Instruksional Prinsip-Teknik- Prosedur, (Bandung : Remaja 

Rosda Karya, 2001), hlm. 20 
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prestasi yang kedua adalah belajar, Belajar berasal dari kata ber dan 

ajar sehingga adanya perubahan vonem  menjadi kata belajar yang 

mempunyai arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmi; 

berkelahi; berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman
4
. Menurut 

5
mendifinisikan belajar merupakan suatu 

proses terpadu yang berlangsung didalam diri seseorang dalam upaya 

memperoleh pemahaman dan struktur kognitif baru, atau untuk 

mengubah pemahaman dan struktur kognitif lama. Sedangkan Belajar 

mengolongkan prinsip belajar, didasarkan beberapa prinsip-prinsip 

diantaranya
6
 : 

a. Hasil Belajar sepatutnya menjangkau banyak segi. 

      Dalam suatu proses belajar, banyak segi yang 

sepatutnya dicapai sebagai hasil belajar, yaitu meliputi pengetahuan 

dan pemahaman tentang konsep, kemampuan menerapkan konsep, 

kemampuan menjabarkan dan menarik kesimpulan serta menilai 

kemanfaatan suatu konsep, menyenangi dan memberi respons yang 

positif terhadap sesuatu yang dipelajari, dan diperoleh kecakapan 

melakukan suatu keiatan tertentu.  

b. Hasil belajar diperoleh berkat pengalaman. 

                                                           
4
 Qonita Alya, Kamus Bahasa Indonesia untuk Sekoah Dasar,(Bandung: Indah Jaya 

adhiprata,2008), hlm.  568) 
5
 Briggs (1982;7) (dalam Sumiati dan Asra), Pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

(Bandung: Wacana Prima: 2008), hlm. 40 
6
 Wingo (1970;194) ( dalam Sumiati ) Pembelajaran, evaluasi hasil belajar, (Bandung: 

Wacana Prima: 2008), hlm. 41 
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Hasil belajar diperoleh berkat pengalaman biasanya 

disebut dengan istilah learning by doing yaitu belajar dengan jalan 

melakukan suatu kegiatan. 

c. Belajar merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan. 

Suatu pembelajaran harus mempunyai tujuan yang akan 

dicapai setelah proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran 

diharapkan dapat dirasakan dan dimiliki oleh setiap siswa. 

Hal-hal yang mempengaruhi proses belajar : 

a) Motivasi belajar. 

b) Tujuan yang hendak dicapai. 

c) Situasi yang mempengaruhi proses belajar. 

Melalui proses belajar akan didapat suatu prestasi yang biasa 

disebut dengan prestasi belajar, prestasi belajar mempunyai arti 

kemampuan seseorang pada bidang tertentu yang diperoleh setelah 

menempuh serangkaian proses pembelajaran
7
. Kata prestasi belajar 

secara termilogis dalam  kamus besar bahasa Indonesia mempunyai 

arti yaitu penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran. 

Sedangkan prestasi belajar merupakan manifestasi dari 

kemampuan seorang baik dari aspek kognitif, efektif maupun 

psikomotorik
8
.  

 

                                                           
7
 Purwanto Ngalim, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2009) hlm. 25 
8
 Zakiah Darajat , Psikologi Belajar dan Mengajar, ( Bandung: Sinar Baru, 2008), hlm.2 . 
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2. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

anak dilingkungan sekolah : 

a. Faktor Intern 

Faktor intern yaitu faktor yang datang dalam individu itu 

sendiri. Faktor intern ini terdiri dari : 

1) Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar dimana faktor tersebut 

berhubungan dengan jasmaniah atau kondisi badan siswa. 

Sehingga apabila kondisi badan siswa tergantung akan 

mempengaruhi hasil belajarnya. Olehnya itu, jasmani harus dijaga 

agar selalu dalam kondisi yang prima. 

2) Faktor Psikologis 

(a) Faktor eksteren adalah merupakan salah satu faktor intern 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, Faktor 

psikologis ini berkenaan dengan kondisi kejiwaan siswa. 

(b) Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. 

Jadi prestasi belajar pada siswa dapat dilihat dari adanya 

peningkatan menjawab benar pada evalusi belajar yang dilakukan, 

prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yaitu 

kognitif, Afektif dan psikomotorik, sebaliknya dikatakan tidak 
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sempurna apabila seseorang belum memenuhi ketiga aspek tersebut. 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi antara 

beberapa faktor beberapa lingkungan yang mempengaruhinya, yitu 

faktor imternal dan eksternal. 

Jadi keberhasilan penguasaan materi atau hasil belajar siswa 

dibagi menjadi beberapa bentuk kelompok dengan kategori sebagai 

berikut
9
 : 

a. Gagal   : < 40 

b. Kurang  : 40 – 50 

c. Cukup   : 56 – 65 

d. Baik   : 66 – 80 

e. Baik Sekali : 80 – 100 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor 

yakni 
10

: 

a.  Faktor Internal 

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, faktor internal  terdiri dari: 

1) Faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh 

2) Faktor psikologis yang meliputi tingkat inteligensi, perhatian,   

minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan 

3) Faktor kelelahan. 

 

                                                           
9
 Daryanto,  Evalusi Pendidikan, (Jakarta: Rieka Cipta), hlm. 221 

10
 Muhibbin Syah,  Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.144 
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b. Faktor Eksternal 

Yaitu faktor dari luar individu. Faktor ekstern terdiri dari: 

1) Faktor keluarga yaitu cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan 

2) Faktor dari lingkungan sekolah yaitu metode mengajar guru, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar belajar diatas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah 

3) Faktor masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

c.  Faktor Pendekatan Belajar (approach to learning) 

Faktor pendekatan adalah jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran  materi-materi pelajaran. 

Dalam penelitian ini target minimal dalam prestasi belajar 

yang diharapkan dari siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok 

Karanganom Klaten pada proses pembelajaran PKn Materi Mengenal 

Pemerintahan Tingkat Pusat Melalui model pembelajaran kooperatif Group 

Investigation  sebesar 70.00 

 

3. Materi Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat. 

Mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang mempelajari 
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tentang  karakteristik dan pembentukan diri setiap warga indonesia 

dari beberbagai segi kehidupan diantaranya: agama, sosio-kultur 

budaya, suku, bahasa dan sosial politik. Pada pembelajaran mata 

pelajaran PKn siswa diharapkan mampu memahami hak-hak dan 

kewajiban untuk menjadi warga negara indonesia yang cerdas, 

terampil dan berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. 

Karena Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Replublik. 

Salah satu aspek yang dipelajari pada mata pelajaran PKn 

adalah aspek sosial politik, salah satu bagian aspek sosial politik 

adalah aspek pemerintahan, negara indonesia adalah negara kesatuan 

yang berbentuk Replubik, kedaulatn berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut UUD, sedang sistem pemerintahan indonesia 

adalah demokrasi, sehingga dalam menjalankan negara demokrasi 

indonesia mengadakan pemilu setiap lima tahun sekali untuk memilih 

element pemerintah diantaranya adalah pemerintahan tingkat pusat. 

Istilah pemerintahan terbagi menjadi 2 yaitu : 

1. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu kekuasaan eksekutif saja.  

2. Pemerintahan dalam arti luas yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif. 

Sistem pemerintahan pusat adalah : Tatanan komponen 

pemerintahan pusat sebagai peyelenggara pemerintahan di tingkat 

pusat. Menurut UU No 32 tahun 2004 peyelenggara pemerintah pusat 

adalah presiden. 
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STRUKTUR KETATANEGARAAN 

SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan amandemen UUD 1945, lembaga negara 

adalah sebagai berikut : 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur pada Pasal 2 dan 3 

UUD 1945 

Legislatif Eksekutif Yudikatif 

MPR 

BPK DPR Presiden / Wkl 

Presiden 

MK, MA, KY 

Kabinet Lembaga Non 

Departemen 

Lembaga 

Kehakiman 

Lainnya 

Gubenur 

Bupati 

DPRD Tk. I 

DPRD Tk. II 
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2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdapat pada Pasal 19 

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdapat pada Bab VIIA Pasal 22 

4. Presiden  dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 4 

5. Mahkamah Agung (MA) diatur pada Pasal 24 A 

6. Mahkamah Konstitusi (MK) diatur pada Pasal 24 C 

7. Komisi Yudisial (KY) diatur pada Pasal 24 B 

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur  pada Pasal 23 

Legislatif berfungsi membuat undang-undang (legislate). 

Menurut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang berdaulat. 

Rakyat yang berdaulat ini mempunyai kemauan (Rousseau 

menyebutnya dengan Volonte Generale atau Generale Will). Rakyat 

memilih beberapa orang untuk duduk di lembaga legislatif sebagai 

wakil rakyat guna merumuskan dan menyuarakan kemauan rakyat 

dalam bentuk kebijaksanaan umum (public policy). Lembaga ini 

mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang sebagai cerminan 

dari kebijaksanaan-kebijaksanaan umum tadi. Lembaga ini sering 

disebut sebagai dewan perwakilan rakyat atau parlemen. 

Lembaga penyelenggara kekuasaan negara berikutnya 

adalah lembaga eksekutif yang berfungsi menjalankan undang-undang. 

Di negara-negara demokratis, secara sempit lembaga eksekutif diartikan 

sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden, beserta 

menteri-menterinya. Dalam arti luas, lembaga eksekutif juga mencakup 

para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh karenanya sebutan mudah 
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bagi lembaga eksekutif adalah pemerintah.Lembaga eksekutif 

dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh para menteri. Jumlah anggota 

eksekutif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota 

legislatif, hal ini bisa dimaknai karena eksekutif berfungsi hanya 

menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan 

undang-undang ini tetap masih diawasi oleh legislatif.Selain 

melaksanakan undang-undang, Eksekutif juga mempunyai tugas untuk 

melaksanakan:  

1. Kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan 

hubungan luar negeri. 

2. Kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan 

undang-undang dan administrasi negara. 

3. Kekuasaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan 

bersenjata dan pelaksanaan perang. 

4. Kekuasaan yudikatif (kehakiman), yaitu menyangkut pemberian 

pengampunan, penangguhan hukum dan sebagainya terhadap 

pelaku kriminal atau narapidana;  

5. Kekuasaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan 

undang-undang dan mengatur pengesahannya menjadi undang-

undang. 

Sistem pelaksanaan kerja dan pertanggungjawaban 

ekesekutif (pemerintah) didasarkan atas dua model sistem 

pemerintahan, sistem pemerintahan presidensiil dan sistem 
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pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensiil (fixed 

executive) atau (non-parlementary executive) adalah apabila ekesekutif 

bertanggung jawab secara langsung dengan periode waktu tertentu 

kepada suatu badan yang lebih luas dan tidak terikat pada pembubaran 

oleh tindakan parlemen (legislatif). 

Lembaga penyelenggara kekuasaan negara ketiga adalah 

lembaga yudikatif (kehakiman) yang berfungsi mengadili undang-

undang
11

. 

Diharapkan siswa akan dapat menjelaskan, membedakan 

dan mengelompokan lembaga-lembaga tinggi negara sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Adapun standart kompetensi mata pelajaran PKn 

Kelas IV mata pelajaran PKn mengenal sistem pemerintahan pusat 

sebagai berikut : 

1 Standart 

Kompetensi 

4. Mengenal Sistem Pemerintahan 

Pusat 

2 Kompetensi 

Dasar 

4.1.Mengenal lembaga-lembaga negara 

dalam susunan pemerintahan tingkat 

pusat seperti : MPR, DPR, Presiden, 

MA, MK, dan BPK dll. 

3 Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

1. Menjelaskan tentang MPR 

2. Menyebutkan tugas MPR 

3. Menjelaskan tentang DPR 

4. Menyebutkan tugas DPR 

5. Menjelaskan tentang DPD 

                                                           
11

 http://ngelmoekoe.blogspot.com/2010/01/soal-soal-dan-jawaban-ppkn-kelas-iv.html 

 



22 
 

6. Menyebutkan tugas DPD 

7. Menjelaskan tugas lembaga Eksekutif 

4 Tujuan 

Pembelajaran  

1. Mengetahui lembaga-lembaga Legislatif 

2. Mengetahui lembaga-lembaga Eksekutif 

3. Mengetahui lembaga-lembaga Yudikatif 

 

 

4. Pengertian pembelajaran kooperatif model Group Investigation . 

a. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

 
Menurut 

12
 pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan 

struktur kelompok heterogen. Sedangkan menurut
13

 mengemukakan 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau 

serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan 

kepada siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik 

dan meningkatkan sikap saling tolong-menolong dalam perilaku sosial 

14
. 

                                                           
12

 Isjoni,  Cooperative Learning Efektifitas Pembelajaran Kelompok. (Pekan 

Baru;  Alfabeta,2007) hlm. 15 
13

 Sunal dan Hans dalam Isjoni , Cooperative Learning Efektifitas Pembelajaran 

Kelompok. (Pekan  Baru;  Alfabeta, 2007) hlm. 15 
14

 Ibid 
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Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama 

dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar
15

. 

16
mengungkapkan bahwa model pembelajaran cooperative learning 

tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada lima unsur 

dasar pembelajaran cooperative learning yang 

Membedakannya dengan pembagian kelompok yang 

dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

dengan benar akan menunjukkan pendidik mengelola kelas lebih 

efektif. 
17

Mengemukakan dalam model pembelajaran kooperatif ada 

lima unsur yaitu: saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi 

proses kelompok. Pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) 

adalah model pembelajaran yang menekankan pada saling 

ketergantungan positif antar individu siswa, adanya tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi intensif antar siswa, dan evaluasi 

proses kelompok 
18

 

 
Cooperative learning  merujuk pada berbagai macam model 

pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat prestasi, jenis 

                                                           
15

 Sugiyanto, Model-Model Pembelajaran inovatif. (Surakarta; Yuma Pustaka, 2010), 

hlm.37 
16

 Anita Lie, Cooperatif Learning mempraktekan Cooperatif learning diruang sekolah. 

(Jakarta; Grasindo, 2010),  hlm. 29 
17

 Johnson (Anita Lie, Cooperative Learning mempraktekan Cooperative learning 

diruang sekolah. (Jakarta; Grasindo),  hlm. 30 
18

 Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. (Yogyakarta; LaksBang 

Mediatama, 2009), hlm. 186  
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kelamin, dan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu 

satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran
19

. Dalam kelas 

kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling 

mendiskusikan, dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang 

mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman 

masing-masing. Cooperative learning lebih dari sekedar belajar 

kelompok karena dalam model pembelajaran ini harus ada struktur 

dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan 

terjadi interaksi secara terbuka dan hubungan-hubungan yang bersifat 

interdependensi efektif antara anggota kelompok. 

 
pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 

lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru
20

. Secara umum 

pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana 

guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan 

bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu siswa 

menyelesaikan masalah yang dimaksudkan. Guru biasanya menetapkan 

bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. 

 
Pembelajaran kooperatif ini didasarkan pada falsafah homo 

homini socius
21

. Berlawanan dengan teori Darwin, filsafat ini 

menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dialog interaktif 

                                                           
19

 Slavin, Cooperative Learning.  (Bandung; Nusa Media2008) ,  hlm.  4-8 
20

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem,  (Yogyakarta; 

Pustaka Pelajar) hlm. 54 
21

 Ibib hlm.  56 
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(interaksi sosial) adalah kunci seseorang dapat menempatkan dirinya di 

lingkungan sekitar. 

 
Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen, terdiri dari siswa 

dengan prestasi tinggi, sedang, dan rendah, perempuan dan laki-laki 

dengan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu dan 

bekerja sama mempelajari materi pelajaran agar belajar semua anggota 

maksimal. 

 

b. Pengertian Model Group Investigation  

Model Group investigation seringkali disebut sebagai metode 

pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh 

metode ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan 

pandangan konstruktivistik, democratic teaching, dan kelompok belajar 

kooperatif. Berdasarkan pandangan konstruktif, proses pembelajaran 

dengan model  group investigation memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam 

proses pembelajaran mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari 

suatu topik melalui investigasi. Democratic teaching adalah proses 

pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu 

penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan 

persamaan kesempatan, dan memperhatikan keberagaman peserta didik 
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22
. Group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan 

mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut 

siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

maupun dalam keterampilan proses kelompok (group process skills). 

Hasil akhir dari kelompok adalah sumbangan ide dari tiap anggota serta 

pembelajaran kelompok yang notabene lebih mengasah kemampuan 

intelektual siswa dibandingkan belajar secara individual. 

Disimpulkan bahwa metode Group Investigation mempunyai 

fokus utama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau 

objek khusus oleh sebuah group atau kelompok. 

 

c. Ciri-Ciri Model Group Investigation 

Model pembelajaran Group Investigation merupakan model 

yang sulit diterapkan dalam pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran ini mempunyai ciri-ciri, yakni sebagai berikut
23

: 

1.   Pembelajaran kooperatif dengan metode Group Investigation  

berpusat pada siswa, guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau 

konsultan sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran. 

2.    Pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerjasama 

dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang 

                                                           
22

 Dasim Budimansyah, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn. ( Jakarta ; 

Universitas Terbuka, 2007) hlm.  7  
23

 Killen (dalam Aunurrahman),  Belajar dan Pembelajaran,( Bandung, Alfa Beta,  

2010),  hal 152 
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latar belakang, setiap siswa dalam kelompok memadukan berbagai 

ide dan pendapat, saling berdiskusi dan beragumentasi dalam 

memahami suatu pokok bahasan serta memecahkan suatu 

permasalahan yang dihadapi kelompok. 

3.   Pembelajaran kooperatif dengan metode Group Investigation siswa 

dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam            

berkomunikasi, semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang 

menarik dari berbagai topik yang telah dipelajari,semua siswa 

dalam kelas saling terlihat dan mencapai suatu perspektif yang luas 

mengenai topik tersebut. 

4.   Adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses 

belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 

5.   Pembelajaran kooperatif dengan metode Group 

Investigation suasana belajar terasa lebih efektif, kerjasama 

kelompok dalam pembelajaran ini dapat membangkitkan semangat 

siswa untuk memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat 

dan berbagi informasi dengan teman lainnya dalam membahas 

materi pembelajaran. 

 

d. Prinsip Pembelajaran Kooperatif  Model  Group Investigation 

Dalam proses pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif  model  group investigation, peran seorang 

guru atau pengajar adalah sebagai pembimbing dalam pelaksanaan 
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proses pembelajaran dan sebagai konselor maupun konsultan dalam 

membantu mencarikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi 

oleh siswanya. Menurut Udin S. Winataputra mengungkapkan (2001: 

36-37) bahwa dalam kerangka ini pengajar seyogyanya 

membimbing dan mengarahkan kelompok melalui tiga tahap 

yaitu sebagai berikut. 

1) Tahap pemecahan masalah.  

2) Tahap pengelolaan kelas.  

3) Tahap pemaknaan secara perorangan.  

Tahap pemecahan masalah berkenaan dengan proses 

menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Dalam pembelajaran 

PKN  ini mengkaji materi mengenai Sistem pemerintahan tingkat pusat. 

Masing-masing kelompok fokus pada subtopik yang menjadi bagian 

dari kelompoknya. Misalnya kelompok A yang mendapat subtopik 

tentang Lembaga Legislatif akan membahas dan mencari informasi 

yang terkait masalah tersebut. Selanjutnya bagaimana masing-masing 

kelompok melakukan upaya untuk mencari pengetahuan yang berkait 

dengan lembaga tinggi negara yang lainnya yang menjadi tugas 

kelompoknya. 

Tahap pengelolaan kelas berkenaan dengan proses menjawab 

pertanyaan, informasi apa saja yang diperlukan, bagaimana 

mengorganisasikan kelompok untuk memperoleh informasi itu. Pada 

tahap ini masing-masing kelompok melakukan perencanaan kelompok 
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yang berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan tugas yang ada 

dalam kelompoknya, kemudian informasi apa saja yang akan digunakan 

dimana informasi tersebut dapat diperoleh siswa dalam diskusi 

kelompok, sehingga siswa mengali beberapa informasi dari sumber dan 

siswa bertukar pikiran sesama teman kelopoknya. 

Tahap pemaknaan secara perorangan berkenaan dengan 

proses pengkajian bagaimana kelompok menghayati kesimpulan yang 

dibuatnya, dan apa yang membedakan seseorang sebagai hasil dari 

mengikuti proses tersebut. 

Setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber langkah 

selanjutnya adalah melakukan diskusi, menganalisis dan 

menyimpulkan. Karena dalam model pembelajaran Kooperatif  model  

Group Investigation  siswa membangun pengetahuannya sendiri 

melalui belajar dalam kelompok, sedangkan guru hanya sebagai 

fasilitator dan membimbing siswanya maka pengetahuan yang 

diperoleh siswa akan lebih bermakna, dan siswa dapat memperoleh 

pengalaman yang lebih melalui proses belajarnya daripada siswa yang 

belajar secara individual. 

 

e. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif  Model  Group 

Investigation 

Menurut membagi langkah-langkah pelaksanaan model 
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investigasi kelompok meliputi 6 (enam) fase yaitu sebagai berikut
24

 : 

a. Memilih topik  

Siswa memilih sub-subtopik tertentu dalam bidang bidang 

permasalahan umum tertentu, yang biasanya diterangkan oleh guru. 

Siswa kemudian diorganisasikan kedalam kelompok-kelompok kecil 

berorientasi tugas yang beranggota dua sampai enam orang. 

Komposisi kelompoknya heterogen baik secara akademis maupun 

etnis.  

b. Perencanaan kooperatif.  

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas 

dan tujuan khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih 

pada tahap pertama.  

c. Implementasi.  

Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan 

di dalam tahap kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya melibatkan 

ragam aktivitas dan keterampilan yang luas dan hendaknya 

mengarahkan siswa kepada jenis-jenis sumber yang berbeda baik di 

dalam maupun di luar sekolah. Guru secara ketat mengikuti 

kemajuan tiap kelompok dan menawarkan bantuan bila dibutuhkan.  

d. Analisis dan sintesis.  

Siswa menganalisis dan menyintesis informasi yang 

diperoleh pada tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi 
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 Sharan, dkk. (Trianto, 2010: 80), 
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tersebut diringkas dan disajikan dengan cara yang menarik sebagai 

bahan untuk dipresentasikan kepada seluruh sekelas.  

e. Presentasi hasil final.  

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil 

penyelidikannya dengan cara yang menarik kepada seluruh kelas, 

dengan tujuan agar siswa yang lain saling terlibat satu sama lain 

dalam pekerjaan mereka dan memperoleh perspektif luas pada topik 

itu. Presentasi dikoordinasi oleh guru.  

f. Evaluasi.  

Dalam hal kelompok-kelompok menangani aspek berbeda 

dari topik yang sama, siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi 

kelompok terhadap kerja kelas sebagai suatu keseluruhan. Evalusi 

yang dilakukan dapat berupa penilaian individual atau kelompok.  

Mengacu pada pendapat Sharan, dkk. langkah-langkah pada 

model pembelajaran Kooperatif  model  Group Investigation  secara 

ringkas meliputi memilih topik, perencanaan kooperatif, implementasi, 

analisis dan sintesis, presentasi hasil final, dan evaluasi. Dalam 

menerapkan model pembelajaran Kooperatif model  Group 

Investigation di kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Karanganom 

Klaten pada mata pelajaran PKN  guru harus memahami dan 

memperhatikan langkah-langkahnya mulai dari penyampaian pokok 

bahasan  hingga melakukan evaluasi. Pada dasarnya langkah-langkah 

pada model pembelajaran Kooperatif  model  Group Investigation  
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berkaitan satu sama lain yang masing-masing tahapannya bersifat 

komplementer dan sistematis, sehingga dengan menerapkan secara 

kronologis langkah pertama hingga terakhir maka seorang guru akan 

dengan mudah menerapkan model pembelajaran Kooperatif  model  

Group Investigation  dalam ruang kelas. Dalam pelaksanaannya peran 

guru adalah membimbing dan memfasilitasi siswa pada kegiatan 

pembelajaran. Lingkungan belajar yang diciptakan guru hendaknya 

mampu merespon berbagai tuntutan siswa dan segala apa yang menjadi 

kebutuhan para siswa. Selain itu, guru juga harus mempertimbangkan 

berbagai kendala dan hambatan yang ada sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

 

f. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif  Model  Group 

Investigation 

Menurut Group Investigation dianggap sebagai metode yang 

paling sesuai bagi guru yang baru belajar menggunakan pembelajaran 

kooperatif
25

. Pada dasarnya Group Investigation  memiki prosedur-

prosedur tersendiri, jika guru memahami setiap prosedur dengan jelas 

maka dengan mudah guru dapat menerapkan Group Investigation  

dalam pembelajaran. 

Selanjutnya  mengungkapkan  beberapa kelebihan dari model 
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 Miftahul Huda (2011: 164), 
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investigasi kelompok (group investigation) yaitu sebagai berikut
26

 : 

Model ini juga akan mampu menumbuhkan kehangatan hubungan antar 

pribadi, kepercayaan, rasa hormat terhadap aturan dan kebijakan, 

kemandirian dalam belajar serta hormat terhadap harkat dan martabat 

orang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa model investigasi 

kelompok dapat dipergunakan pada seluruh areal subyek yang 

mencakup semua anak pada segala tingkatan usia dan peristiwa sebagai 

model inti untuk semua sekolah. 

Dalam investigasi kelompok siswa diorganisir ke dalam 

kelompok-kelompok kecil. Seperti yang diungkapkan oleh Sharan 

bahwa performa siswa lebih efektif justru ketika mereka berada dalam 

kelompok-kelompok kecil (seperti, peer tutoring dan investigasi 

kelompok)
27

. Dibandingkan dengan mereka yang bekerja dalam 

suasana tradisional ruang kelas yang mengikutsertakan seluruh 

anggotanya. Dalam kelompok-kelompok kecil terdapat hubungan 

interpersonal yang lebih intens dan lebih kompleks. Selanjutnya siswa-

siswa yang bekerja dalam kelompok-kelompok kecil memiliki rasa 

tanggung jawab lebih besar untuk membantu siswa lain. Selain itu, 

siswa berada dalam kelompok kecil lebih komunikatif satu sama lain. 

Dalam kajian yang mendalam tentang investigasi kelompok, 

menyimpulkan bahwa model investigasi kelompok  memiliki  kelebihan  

dan  komprehensivitas,  dimana  model  ini memadukan penelitian 
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 Aunurrahman  (2010:  152),   
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 (Miftahul Huda, 2011: 17) 
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akademik, integrasi sosial, dan proses belajar sosial. Siswa 

diorganisasikan ke dalam kelompok untuk melakukan penelitian 

bersama atau cooperative inquiri terhadap masalah-masalah social 

maupun akademik. Jadi selain melakukan penelitian akademik, secara 

tidak langsung siswa melakukan integrasi sosial dan proses belajar 

sosial melalui interaksinya dalam kelompok
28

. 

  

F. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam Penelitian tindakan Kelas ini adalah  “ 

pembelajaran Kooperatif model Metode Group Investigation dapat 

meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran PKn pada siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014 

“. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 

adalah jika terdapat peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

mata pelajaran PKnpada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok 

Karanganom Klaten sebesar 80% siswa mencapai target pembelajaran 

yaitu mendapatkan nilai diatas KKM mata pelajaran PKn sebesar 70.00. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini mengunakan metode penelitian tindakan 

kelas, dalam istilah aslinya penelitian tindakan kelas ini disebut dengan 

Classroom Action Research, Penelitian tindakan kelas telah 

dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika, Australia, 

Canada, dari penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh McNiff 

penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penelitian reflektif yang 

dilakukan guru sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat 

untuk perbaikan dan perkembangan pendidikan. 

Menurut 
29

mendifinisikan penelitian tindakan kelas melalui 

pemaparan gabungan kata yaitu penelitian, tindakan dan kelas, yang 

secara keseluruhan mendifinisikan bahwa penelitian tindakan kelas 

adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama. 

Sedangkan menurut 
30

mendifinisikan penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan dikelas dengan tujuan 

memperbaiki/meningkatkan mutu praktik pembelajaran. 

31
mendifinisikan penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, 

melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan 

                                                           
29

 Suharsimi (2007:2) ( Dalam Mohammad Asrori, Penelitian Tindakan Kelas) hlm. 5 
30

 Ibib hlm. 5 
31

Ibib hlm. 5 
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partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Komponen penelitian tindakan kelas terdiri dari :  

a) Rencana tindakan (Planning) 

b) Pelaksanaan (Action) 

c) Observasi ( Observation ) 

d) Refleksi ( Reflection ) 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif berdaar data kuantitatif. Analisis data 

dalam penelitian ini adalah analisis data secara induktif. 
32

 

 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 

adalah siswa-siswi kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Karanganom 

Klaten yang berjumlah 20 siswa terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 9 

siswa perempuan. 

Objek dari penelitian ini adalah keseluruhan proses dan hasil 

pelaksanaan pembelajaran PKn kelas IV MI Muhammadiyah Pondok 

Karanganom Klaten melalui pembelajaran kooperatif model Group 

Investigation. 

                                                           
32

Lexy J. Moeleng, M. A, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), ( Bandung ; 

Remaja Rosdakarya), hlm. 10 
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4. Tempat dan Waktu 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa Kelas 

IV MI Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten, MI 

Muhammadiyah Pondok  adalah salah satu madrasah di dilingkungan 

desa pondok kecamatan karanganom kabupaten klaten. 

Waktu penelitian tindakan kelas ini direncanakan 

dilaksanakan selama 4 bulan yaitu bulan Mei – bulan Agustus 2014 

yaitu pada Akhir Semester genap Tahun Ajaran 2013/2014 pada siswa 

kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten. 

 

No Nama Kegiatan Tanggal Rencana 

Pelaksanaan 

Keterangan 

1. Observasi Awal 29 Maret 2014  

2.  Pengumpulan Data 31 Maret – 2 April 2014  

3 Pengajuan Proposal 7  April 2014  

4 Seminar Proposal 26 April 2014  

5 Penelitian 28 Mei – 6 Juni 2014  

 Penyusunan Laporan 6 - 10 Juni 2014  

 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar mata Pelajaran PKn Melalui Metode  

Group Investigation Pada Kelas IV MI Muhammadiyah Pondok 

Karanganom Klaten, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
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menggunakan Metode Observasi, Dokumentasi dan Metode tes. 

a) Metode Observasi 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti mengunakan 

metode observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung subjek penelitian sebelum melaksanakan penelitian 

tindakan kelas pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok 

Karanganom Klaten. 

Peneliti mencatat hal-hal yang pokok yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran, catatan tersebut bisa berkaitan dengan 

hambatan-hambatan, metode, media, sumber belajar dan segala 

permasalahan yang berkaitan dengan siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah Pondok Karananom Klaten pada mata pelajaran 

PKn, sehingga peneliti dapat mempunyai bahan pertimbangan dan 

menentukan rencana dan langkah-langkah saat melakukan penelitian 

tindakan kelas mengunakan pembelajaran Kooperatif model Group 

Investigation pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok 

Karanganom Klaten. 

Data yang dicatat berkaitan dengan siswa seperti keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran, keadaan sekolah, keadaan kelas 

dan faktor pendukung proses pembelajaran. 

 

b) Kajian Dokumen 

Selain mengunakan metode observasi dalam penelitian 
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tindakan kelas peneliti merencanakan untuk mencatat data 

pendukung sangat dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas, 

diantara data pendukung penelitian tindakan kelas yang berkaitan 

dengan prestasi belajar antara lain data siswa, absensi siswa, daftar 

nilai siswa, administrasi guru, model pembelajaran, alat 

pembelajaran dan sebagainya. 

Sehingga diharapkan dalam penelitian nantinya peneliti 

dapat menyusun rencana penelitian, menyiapkan penelitian dan 

menyusun data pendukung yang baik saat melaksanakan tindakan 

kelas nanti. 

 

c)  Metode Tes 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sebelum 

dan sesudah pelaksanaan penelitian tindakan kelas nanti, penelitia 

akan mengunakan metode pengumpulan data secara tes, yaitu 

dengan jalan memberikan pre tes secara lisan dan pra tes 

pembelajaran secara tertulis, untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa dalam perencanaan pembelajaran per siklus penelitian 

tindakan kelas pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Pondok 

Karanganom Klaten pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan.  

Guru akan menyiapkan lembar tes untuk mengukur 

tingkat pemahaman siswa yang berkaitan dengan materi yang 
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dipelajari, hasil tes ini yang dijadikan dasar dalam mengukur dan 

menentukan bahwa siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran PKn atau belum untuk menentukan 

pelaksanaan siklus selanjutnya apabila belum tercapai target 

penelitian. 

 

6.  Desain Penelitian  

Pada penelitian ini mengunakan metode penelitian tindakan 

kelas, dalam istilah aslinya penelitian tindakan kelas ini disebut 

dengan Classroom Action Research, pada penelitian ini dilakukan 

untuk mengatasi masalah yang terjadi didalam kelas. 

Secara umum tahapan dalam penelitian tindakan kelas terdiri 

dari :  

a. Rencana tindakan (Planning) 

b. Pelaksanaan (Action) 

c. Observasi (Observation) 

d. Refleksi (Reflection) 

Sehingga alur Penelitian Tindakan Kelas ini dapat 

digambarkan seperti pada gambar berikut
33

 : 
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 (Arikunto Suharsimi, Penelitian Tindakan Kelas, 2009; 16) 
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   Gambar 3.1 Skema PTK menurut Arikunto dkk 

 

Penelitian tindakan kelas pada penelitin ini direncanakan 

melalui dua tahap siklus, setiap siklus terdiri dari 2 tatap muka x 2 jam 

pelajaran (35 menit). 

 

PERENCANAAN 

PELAKSANAAN SIKLUS I REFLEKSI 

PENGAMATAN 

PERENCANAAN 

PELAKSANAAN SIKLUS II 

PENGAMATAN 

REFLEKSI 

SIKLUS SELANJUTNYA  

BILA BELUM MEMENUHI 

TARGET PTK 
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7. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan melalui dua 

tahap siklus yaitu siklus I dan Siklus II. berikut rencana gambaran 

setiap siklusnya : 

a) siklus I 

(1) Tahap Perencanaan 

Dengan mengunakan data-data pendukung yang telah 

dicatat dan dimiliki peneliti, peneliti sekaligus guru kelas VI 

MI Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten dan guru 

pendamping akan merencanakan tahapan pelaksanaan siklus I 

diantaranya : 

(a) Guru menyusun RPP pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan dan Kewarganegaraan pokok bahasn Sistem 

Pemerintahan Pusat dengan   mengunakan pembelajaran 

Kooperatif model Group Investigation . 

(b) Peneliti mempersiapkan alat bantu pengajaran yang 

dibutuhkan. 

(c) Mempersiapkan dokumen adminitrasi sebagai pendukung. 

Menyusun Jadwal Rencana Pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas. 

(d) Menentukan isi kartu dalam pemebelajaran yang 

mengunakan metode direncanakan pada siklus I ini.  

(e) Mengadakan pre tes 
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(f) Proses pembelajaran 

(g) Pra tes. 

 

(2) Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada 

siswa Kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Karanganom 

Klatenakan dilaksanakan selama 2 x 2 x 35 menit ( 2 tatap muka 

x dua jam pelajaran ) 

 

(3) Tahap Observasi  

Setelah melaksanakan tahap pelaksanaan pada siklus I 

ini diharapkan peneliti telah mendapatkan data dari penelitian 

tindakan kelas ini, dari data yang diperoleh nantinya akan 

digunakan dalam merefleksi siklus I. 

 

(4) Tahap Refleksi 

Dalam tahap refleksi peneliti bersama-sama dengan 

guru kolaborator akan mengadakan penilaian dan evaluasi pada 

siklus I apakah hasil pada siklus I ini sudah cukup baik atau 

belum, jika belum mencapai tujuan yang diharapkan maka, 

dengan mengunakan data pendukung  peneliti dan guru 

kolaborator akan menyusun rencana siklus II. 
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b)  Siklus II 

(1) Tahap Perencanaan 

Dengan mengunakan data-data pendukung yang telah 

dicatat dan dimiliki peneliti dalam siklus I, peneliti dan guru 

kolaborator akan merencanakan tahapan pelaksanaan siklus II 

pada siswa kelas II  MI Muhammadiyah Pondok Karanganom  

Klaten diantaranya : 

(a) Guru menyusun RPP perbaikan pembelajaran Sistem 

Pemerintahan Pusat dengan mengunakan pembelajaran 

Kooperatif model Group Investigation . 

(b) peneliti mempersiapkan alat bantu tambahan dalam 

pengajaran yang dibutuhkan pada siklus II. 

(c) Mempersiapkan dokumen adminitrasi sebagai pendukung 

pada siklus II. 

(d) Menyusun jadwal rencana pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas pada siklus II. 

(e) Isi Kartu dengan desain yang di modifikasi. 

(f) Mengadakan pre tes II 

(g) Proses pembelajaran 

(h) Pra tes II. 

 

(2)  Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus 
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II pada siswa Kelas IV MI Muhammadiyah Pondok Karanganom 

Klatenakan dilaksanakan selama 2 x 2 x 35 menit (Dua tatap 

muka x Dua Jam Pelajaran ) 

 

(3) Tahap Observasi atau pengamatan 

Setelah melaksanakan tahap pelaksanaan pada siklus II 

ini diharapkan peneliti telah mendapatkan data dari penelitian 

tindakan kelas ini, dari data yang diperoleh nantinya akan 

digunakan dalam merefleksi siklus II. 

 

(4)  Tahap Refleksi 

Dalam tahap refleksi peneliti bersama-sama dengan guru 

kolaborator akan mengadakan penilaian dan evaluasi pada siklus 

II, diharapkan pada siklus II ini siswa sudah dapat memenuhi 

harapan penelitian tindakan kelas yaitu 80% dari siswa Kelas IV 

MI Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten sudah dapat 

memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran PKn, 

siklus di hentikan pada Siklus II ini, tetapi jika belum tercapai 

target penelitian tindakan kelas ini siklus akan dilanjutkan ke 

siklus III dan seterusnya hingga tercapai target Penelitian 

Tindakan Kelas. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami skripsi 

ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian : 

BAB I  merupakan pendahuluan yang berisi tentang  latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, landasan teori, hipotesis tindakan, indikator keberhasilan, 

metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  berisi tentang gambaran umum tentang objek penelitian, 

yaitu MI Muhammadiyah Pondok Karanganom Klaten, meliputi : letak 

geografis madrasah, sejarah berdiri dan berkembangnya,  madrasah, dasar 

dan tujuan pendidikan, struktur organisasi, keadaan guru, siswa dan 

karyawannya, serta keadaan sarana dan prasarana. 

BAB III  berisi tentang proses pembelajaran PKn di MI 

Muhammadiyah Pondok yang meliputi : pelaksanaan pembelajaran di MI 

Muhammadiyah Pondok dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif model Group Investigation, pengaruh penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif model Group Investigation terhadap pretasi 

belajar siswa. 

Kemudian terakhir BAB IV Penutup, yang didalamnya berisi 

kesimpulan, saran, dan kata penutup. 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan 

lampiran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas melalui 

pembelajaran kooperatif model Group Investigation pada siswa kelas IV  MI 

Muhammadiyah Pondok Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten pada 

mata pelajaran PKn Tahun Pelajaran 2013/2014, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: melalui pembelajaran kooperatif model Group 

Investigation dapat meningkatkan prestasi belajar PKn pada siswa kelas IV 

MI Muhammadiyah Pondok Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten 

tahun pelajaran 2013/2014.  

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas terjadi peningkatan 

yaitu pada tes awal sebesar 63; siklus pertama 74; dan pada siklus kedua 79. 

Untuk siswa tuntas belajar pada tes awal 40%, tes siklus pertama 70%, dan 

pada tes siklus kedua  siswa belajar tuntas mencapai 90%. Sedangkan dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini masih terdapat 2 siswa yang belum 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran PKn sebesar 

70.00.  

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas melalui pembelajaran 

kooperatif model Group Investigation pada siswa  kelas IV MI Muhammadiyah 

Pondok Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten pada mata pelajaran PKn 
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tahun pelajaran 2013/2014 , maka saran-saran yang diberikan sebagai sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya  dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa MI Muhammadiyah Pondok Kecamatan 

Karanganom Kabupaten Klaten pada khususnya sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

a. Penelitian tindakan kelas melalui pemebelajaran kooperatif model Group 

Investigation  dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan keaktifan siswa 

di sekolah karena model pembelajaran ini memiliki banyak kelebihan. 

b. Melalui pembelajaran kooperatif model Group Investigation dapat 

meningkatkan kerja sama dan keakraban saat proses pembelajaran maupun 

dilingkungan sekolah. Selain itu model pembelajaran ini menimbulkan 

keterbukaan pembelajaran dengan bertukar pikiran antar siswa. 

2.    Bagi Guru 

a. Untuk meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar kepada siswa dalam 

memberikan menerapkan model pembelajaran yang berbeda dalam setiap 

pembelajaran. 

b. Untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas siswa dan keefektifan 

pembelajaran, guru diharapkan bisa memberikan tugas yang melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Guru diharapkan mampu memfasilitasi proses belajar siswa, baik 

pendampingan maupun mempersiapkan media dan sumber belajar yang 

lengkap bagi siswa. 
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d. Guru harus inovatif dalam proses pembelajaran diantaranya pemilihan 

motode yang sesuai dengan pokok bahasan. 

3. Bagi Siswa 

a. Bagi 2 siswa yang belum memenuhi Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

mata pelajaran PKn, sebaiknya selalu meningkatkan kemampuan dalam 

membaca sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan 

dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi 2 siswa tersebut diatas diharapkan lebih memperhatikan guru dalam 

proses belajar dan berlatih secara mandiri dirumah atau di sekolah untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

c. Siswa hendaknya dapat berperan aktif dengan menyampaikan ide atau 

pemikiran pada proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar sehingga memperoleh hasil belajar yang optimal. 

Dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

d. Siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya ke dalam kehidupan sehari 

hari. 

e. Siswa hendaknya jangan malu-malu dalam proses pembelajaran. 

f. Siswa lebih aktif berlatih berbicara didepan kelas. 

 

4. Bagi Peneliti yang lain 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini masih 

memiliki kekurangan, sehingga peneliti yang ingin mengkaji permasalahan 

yang sama dengan peneliti hendaknya lebih banyak memiliki referensi atau 
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teori-teori yang mendukung guna melengkapi kekurangan yang ada dalam 

penelitian  dan menggunakan media yang lebih inovatif agar siswa lebih 

bersemangat dalam proses pembelajaran. 
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  DATA GURU DAN KARYAWAN 

MIM PONDOK KARANGANOM KLATEN 

 

 

No Nama Guru / Staf Alamat  
Ijazah & 

Tahun 
Jabatan 

TMT di 

Sekolah ini 

1. Siti Munfarijah, S. PdI. Sempol 

Bimo Rt 

04/02 

Kiringan 

Tulung 

S1 

2009 

Kepala 

Sekolah 

01-07-1982 

2. Umi Robikah, A. ma. Kemasan, 

Gempol, 

Karangano

m 

D. II 

1997 

Wali 

Kelas II 

02-11-1998 

3. M. Bambang Busairi, S. PdI Tegal 

Kragilan Rt 

12/06 

Brangkal 

Karangano

m 

S1  

2010 

Wali 

Kelas III 

01-09-2009 

4. Sri Muriningsih, S. PdI. Kabolan, 

Kadirejo, 

Karangano

m 

S1 

2009 

Wali 

Kelas V 

01-04-2010 

5. Margiyati, S. PdI. Krasak 

Rt02/02 

Pondok 

S1 

2012 

Wali 

Kelas I 

01-07-88 

6. Siti Khotijah, A. ma. Cawan Rt 

03/01 

Cawan 

Jatinom 

D. II 

1995 

Guru 

Mapel 

10-05-1994 

7. Andriani, S.Pd. Golongan 

Rt18/09 

Gempol  

Karangano

m 

S1 

1996 

Wali 

Kelas VI 

05-02-2004 

8. Dyah Susilowati, SE. Kunden S1 

2003 

Wali 

Kelas IV 

10-02-2004 
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9. Kun Kusnul Maratin, S. PdI Jayan 

Rt02/03,Po

ndok 

Karangano

m 

S1  

2009 

Guru 

Mapel 

01-01-2005 

10. Maslan Putat 

Rt01/09 

Pondok 

Karangano

m 

PGAN 

1989 

Guru 

Mapel 

01-04-2005 

11. Andi Mulyawan, A, ma. Pokoh Rt 

01/01 

Nglinggi, 

Klaten 

selatan 

D.II  

2004 

Guru 

Mapel 

01-07-2011 

12 Dyah Tri Indrawati, A, ma Ponggok, 

Ponggok 

Polanharjo 

D. II 

Perp 

2011 

Pustaka

wan 

01-01-2010 

13. Samzaini Jayan, 

Pondok, 

Karangano

m 

MTs penjaga 01-04-2005 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Madrasah   : MIM Pondok 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas     : IV (Empat) 

Semester    : 2 (Dua) 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 Menit 

 

1. Standar Kompetensi 

 Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat. 

2. Kompetensi Dasar 

 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti  MPR, 

DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dst. 

3. Indikator 

a. Menjelaskan pengertian pemerintah dan sistem pemerintahan. 

b. Menjelaskan lembaga legislatif. 

c. Menjelaskan lembaga eksekutif. 

d. Menjelaskan lembaga yudikatif. 

e. Menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. 

4. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat menjelaskan pengertian pemerintah dan sistem pemerintahan. 

b. Siswa dapat menjelaskan lembaga legislatif. 

c. Siswa dapat menjelaskan lembaga eksekutif. 

d. Siswa dapat menjelaskan lembaga yudikatif. 

e. Siswa dapat menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

5. Materi Ajar 

a. Pengertian pemerintah. 

b. Komponen pemerintahan di Indonesia. 

 

6. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Diskusi dengan teman sebangku. 

Penugasan. 
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7. Langkah-langkah Kegiatan 

 Kegiatan Awal 

1) Apersepsi Awal : 

- Guru membuka Pelajaran dengan berdoa bersama. 

- Guru mengadakan presensi siswa 

2) Apersepsi Awal : 

- Mengajak semua siswa berdoa membaca alfatihah dan doa mau belajara 

mengawali pelajaran. 

- Menanyakan siswa tentang pemerintahan menurut pendapat siswa. 

- Menanyakan kegiatan pemerintahan yang terjadi pada waktu sekarang ( pemilu ). 

- Mengajak siswa untuk menyebutkan lembaga-lembaga negara (lembaga legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif) yang dibimbing oleh guru. Tanya 

 jawab ini dikaitandengan sistem pemerintahan tingkat pusat yang akan  

dibahas. 

- Guru menyuruh siswa menyiapkan buku Paket pembelajaran PKn 

- Guru menjelaskan tentang materi yang akan dibahas dan proses pembelajaran. 

 

 Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

a) Mengajak siswa bertanya jawab tentang kegiatan apa saja yang dilakukan pada pagi 

hari sejak bangun tidur sampai anak berangkat ke sekolah. 

b) Mengajak siswa untuk menyebutkan lembaga-lembaga negara (lembaga legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif) yang dibimbing oleh guru. Tanya jawab ini dikaitkan dengan 

sistem pemerintahan tingkat pusat yang akan dibahas. 

c) Semua siswa diminta untuk membaca dan memahami pengertian pemerintah, 

pemerintahan, dan sistem pemerintahan. 

d) Siswa menyebutkan lembaga-lembaga negara tingkat pusat (lembaga legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif). 

e) Guru bercerita tentang bacaan dalam buku. 
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 Elaborasi 

a) Bertanya jawab tentang lembaga-lembaga negara tingkat pusat, yaitu lembaga 

legislatif (MPR, DPR, dan DPD), eksekutif (presiden), dan yudikatif (Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi), serta BPK dan Komisi Pemilihan Umum. 

b) Tes mengerjakan buku fokus PKn kelas IV Latihan 1. 

 

 Konfirmasi 

a) Guru mengadakan pembahasan tentang materi  

b) Guru menilai dan memberikan penguatan pemahaman kepada siswa  tentang materi 

yang dipelajari. 

c) Guru Menanyakan kembali tentang materi yang dipelajari 

d) Siswa menyampaikan pertanyaan yang belum dipahami. 

e) Guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. 

 

Kegiatan Inti 

a) Mengajak siswa menyimak “Saya Tambah Pandai” untuk menambah wawasan. 

b) Mengajak siswa untuk berdiskusi melalui “Pertanyaan Pemahaman”. 

c) Menugaskan siswa untuk memberikan laporan hasil pengamatan tentang materi yang 

dibahas setelah melakukan pengamatan sarana-sarana di lingkungan tempat tinggal 

siswa. 

d) Mengajak siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku kerja/buku paket 

PKn di halaman 80-84. 

 Kegiatan Penutup 

a) Bersama-sama dengan seluruh siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah 

dipelajari. 

b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari selama pertemuan itu untuk 

mengetahui ketercapaian indikator dan kompetensi dasar. 

c) Mengakhiri pelajaran dengan mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

 

8. Sumber/Bahan Belajar 

a) Buku paket (Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas IV, 

terbitan ESIS, karangan Dra. Dyah Sriwilujeng, P.Pd.) hlm. 57-59, 60-72. 

b) Orang tua. 
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c) Teman. 

d) Lingkungan rumah (keluarga), sekolah, dst. 

 

9. Penilaian 

a) Individu  

b) Penugasan 

 

   Pondok, 29 Maret 2014. 

Mengetahui 

Kepala MIM Pondok                                  Guru Mata Pelajaran PKn 

 

 

Siti Munfarijah, S. Pd. I             Kun Khusnul Maratin, S. Pd. I 

 NIP. 195805091979012001                                          NIP. -                             
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SOAL TES AWAL 

MATA PELAJARAN  PKn SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT 

KELAS IV SEMESTER 2 MIM PONDOK 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Rum I 

Pilihlah jawaban denga menyilang huruf a, b , c atau d menurut pengetahuanmu. 

1. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) terdiri atas ......... 

a. DPR dan DPD 

b. DPR dan BPK 

c. DPR dan DPRD 

d. DPR, DPD dan BPK 

2. Lembaga yang bertugas membuat UUD 

adalah......... 

a. DPR 

b. MPR 

c. Presiden 

d. Menteri 

3. Lembaga negara yang memegang 

kekuasaaan eksekutif adalah ..... 

a. Presiden 

b. DPR 

c. MPR 

d. BPK 

4. Pemilihan anggota MPR dilakuakan 

melalui ......... 

a. Sidang Umum 

b. Sidang Istimewa 

c. Rapat 

d. Pemilu 

5. Salah satu lembaga Yudikatif di 

pemerintahan indonesia ...... 

a. Presiden 

b. DPR 

c. Presiden 

d. MA 

 

6. DPR mempunyai hak untuk meminta 

penjelasan dan keterangan kepada 

pemerintah, hak yang dimaksud adalah ...... 

a. Angket 

b. Budget 

c. Amandemen 

d. Interplelasi 

7. Kepala negara di indonesia disebut .... 

a. Raja 

b. Sultan 

c. Presiden 

d. Perdana Menteri 

8. Tujuan Nasional bnagsa indonesia terdapat 

dalam........ 

a. Batang tubuh UUD 1945 

b. Pembukaan UUD 1945 

c. Penjelasan UUD 1945 

d. Pasal demi pasal UUD 1945 

9. Presiden memberikan grasi dan rehabiltasi 

dengan pertimbangan ....... 

a. DPR 

b. MPR 

c. MA 

d. Wakil Presiden 

10. Nama Kabinet Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono adalah ......... 

a. Gotong Royong 

b. Reformasi Pembangunan 

c. Persatuan Nasional 

d. Indonesia Bersatu. 
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Rum II 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ................ 

2. Hak istimewa presiden disebut ..................... 

3. Apakah yang dimaksud dengan hak angket DPR ............. 

4. Jabatan Presiden dan wakil presiden berlangsung selama ...............Tahun. 

5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan 

persetujuan .............. 

6. Memutuskan selisih pemilu adalah tugas dari .................... 

7. Istilah pengurangan masa tahanan bagi narapidana disebut .......... 

8. Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui... 

9. Menteri bertugas membantu tugas dari ................. 

10. Nama menteri pendidikan pada kabinet indonesia bersatu jilid II adalah .................. 

 

Rum III 

Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan tepat . 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan pusat ? 

2. Jelaskan pengertian lembaga Yudikatif dan siapa yang disebut dengan lembaga 

yudikatif ? 

3. Apakah pengertian dari lembaga eksekutif dan apa saja tugasnya? 

4. Jelaskan pengertian lembaga legislatif dan tugasnya? 

5. Jelaskan 3 tugas pokok presiden menurut pengetahuanmu ? 

 

Jawaban : 

1. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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2. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

3. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

4. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

5. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Paraf Guru 
Skore 

Rum I  : Btl x 1 

Rum II  : Btl x 2 

Rum III : Btl x 4 

Nilai Akhir: Btl Total x 2 

   

 

Nama Siswa : ........................................... 

Nomor Urut : ........................................... 
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SOAL TES AWAL 

MATA PELAJARAN  PKn SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT 

KELAS IV SEMESTER 2 MIM PONDOK 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Rum I 

Pilihlah jawaban denga menyilang huruf a, b , c atau d menurut pengetahuanmu. 

1. Anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) terdiri atas ......... 

a. DPR dan DPD 

b. DPR dan BPK 

c. DPR dan DPRD 

d. DPR, DPD dan BPK 

2. Lembaga yang bertugas membuat 

UUD adalah......... 

a. DPR 

b. MPR 

c. Presiden 

d. Menteri 

3. Lembaga negara yang memegang 

kekuasaaan eksekutif adalah ..... 

a. Presiden 

b. DPR 

c. MPR 

d. BPK 

4. Pemilihan anggota MPR dilakukan 

melalui ......... 

a. Sidang Umum 

b. Sidang Istimewa 

c. Rapat 

d. Pemilu 

5. Salah satu lembaga Yudikatif di 

pemerintahan indonesia .............. 

a. Presiden 

b. DPR 

c. Presiden 

d. MA 

 

 

6. DPR mempunyai hak untuk 

meminta penjelasan dan keterangan 

kepada pemerintah, hak yang 

dimaksud adalah ...... 

a. Angket 

b. Budget 

c. Amandemen 

d. Interplelasi 

7. Kepala negara di indonesia 

disebut ........ 

a. Raja 

b. Sultan 

c. Presiden 

d. Perdana Menteri 

8. Tujuan Nasional bnagsa indonesia 

terdapat dalam........ 

a. Batang tubuh UUD 1945 

b. Pembukaan UUD 1945 

c. Penjelasan UUD 1945 

d. Pasal demi pasal UUD 1945 

9. Presiden memberikan grasi dan 

rehabiltasi dengan 

pertimbangan ....... 

a. DPR 

b. MPR 

c. MA 

d. Wakil Presiden 

10. Nama Kabinet Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono adalah ......... 

a. Gotong Royong 

b. Reformasi Pembangunan 

c. Persatuan Nasional 

d. Indonesia Bersatu. 
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Rum II 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ................ 

2. Hak istimewa presiden disebut ..................... 

3. Apakah yang dimaksud dengan hak angket DPR ............. 

4. Jabatan Presiden dan wakil presiden berlangsung selama ...............Tahun. 

5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan 

persetujuan .............. 

6. Memutuskan selisih pemilu adalah tugas dari .................... 

7. Istilah pengurangan masa tahanan bagi narapidana disebut .......... 

8. Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui...... 

9. Menteri bertugas membantu tugas dari ................. 

10. Nama menteri pendidikan pada kabinet indonesia bersatu jilid II adalah .................. 

Rum III 

Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan tepat . 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan pusat ? 

2. Jelaskan pengertian lembaga Yudikatif dan siapa yang disebut dengan lembaga 

yudikatif ? 

3. Apakah pengertian dari lembaga eksekutif dan apa saja tugasnya? 

4. Jelaskan pengertian lembaga legislatif dan siapa saja yang disebut lembaga legislatif ? 

5. Jelaskan 3 tugas pokok presiden menurut pengetahuanmu ? 
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Kunci Jawaban  

Rum I 

No Jawaban No Jawaban 

1 A 6 D 

2 B 7 C 

3 A 8 B 

4 D 9 C 

5 D 10 D 

 

Rum II 

1. DPR 

2. Prerogatif 

3. Hak penyelidikan 

4. 5 Tahun 

5. DPR 

6. Makamah Kontitusi 

7. Grasi 

8. Pemilu 

9. Presiden 

10. Muhammad Nuh 

 

Rum III 

1. Pemerintahan yang diselengarakan oleh beberapa komponen pendukung diantaranya 

adalah presiden dan lembega-lembaga tinggi negara yang bertugas sesuai dengan 

kewenangannya dalam pemerintahan Republik Indonesia. 

2. Lembaga Yudikatif  lembaga yang bertugas mempertahankan pelaksanaan 

undang-undang atau lembaga yang memegang kekuasanaan dibidang kehakiman guna 

menegakan hukum yang berlaku di indonesia. Adapun unsur yudikatif terdiri atas 

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial ( KY ) 

3. Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan atau 

menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang.  

Tugas Dari Lembaga ini adalah menjalankan pemerintahan pusat ( Tugas Presiden ) 

4. Lembaga Legislatif adalah lembaga yang bertugas membauat Undang-Undang. 

Lembaga legislatif : MPR, DPR, dan DPD. 

5. a. Memegang Kekuasaan Pemerintahan berdasar UUD 1945 

b. Mengajukan RUU kepada DPR 

c. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU sebgaimana semestinya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

(RPP) 

 

Nama Sekolah   : MIM PONDOK 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas    : IV (Empat) 

Semester   : 2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (2 pertemuan). 

 

Standar Kompetensi 

3.1 Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat. 

 

Kompetensi Dasar 

3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat,

seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dst. 

 

1. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian pemerintah dan sistem pemerintahan. 

 Siswa dapat menjelaskan lembaga legislatif. 

 Siswa dapat menjelaskan lembaga eksekutif. 

 Siswa dapat menjelaskan lembaga yudikatif. 

 Siswa dapat menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. 

 Siswa dapat menjelaskan Komisi Pemilihan Umum. 

 

2. Karakter siswa yang diharapkan :  

Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa hormat 

dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( co

urage), Integritas ( integrity ), Peduli ( caring ), Jujur (fairnes ) dan Kewarganegaraan ( citi

zenship) 

 

3. Indikator 

a. Menjelaskan pengertian pemerintah dan sistem pemerintahan. 

b. Menjelaskan lembaga legislatif. 

c. Menjelaskan lembaga eksekutif. 

d. Menjelaskan lembaga yudikatif. 
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e. Menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

4. Materi Ajar 

a) Pengertian pemerintah. 

b) Komponen pemerintahan di Indonesia. 

c) lembaga legislatif. 

d) lembaga eksekutif. 

e) lembaga yudikatif. 

f) Siswa dapat menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. 

g) Siswa dapat menjelaskan Komisi Pemilihan Umum. 

 

5. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a) Pembelajaran Kooperatif 

b) Model Group Investigation 

c) Diskusi dengan kelompok 

d) Penugasan. 

 

6. Langkah-langkah Kegiatan 

 Kegiatan Awal 

Apersepsi Awal : 

 Mengajak semua siswa berdoa  mengawali pelajaran. 

  Menanyakan siswa tentang pemerintahan menurut pendapat siswa. 

  Menanyakan kegiatan pemerintahan yang terjadi pada waktu sekarang 

( pemilu ). 

 Mengajak siswa untuk menyebutkan lembaga-lembaga negara (lembaga legislatif

,eksekutif, dan yudikatif) yang dibimbing oleh guru. Tanya jawab ini dikaita

n dengan sistem pemerintahan tingkat pusat yang akan dibahas. 

 Guru menyuruh siswa menyiapkan buku Paket pembelajaran PKn 

 Guru menjelaskan tentang materi yang akan dibahas dan proses pembelajaran. 

 

 Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

- Guru membagi siswa kedalam 3 kelompok  

- Masing-masing kelompok terdiri dari 6/7 siswa dengan 1 ketua, 1 sekretaris dan 
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sisanya anggota. 

- kelompok siswa diminta untuk membaca dan memahami pengertian pemerintah, 

pemerintahan, dan sistem pemerintahan. 

- Satu kelompok siswa diberikan satu beban tugas untuk mencari segala hal yang 

berkaitan dengan lembaga-lembaga negara tingkat pusat (lembaga legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif). 

- Guru mengadakan pendampingan. 

 

 Elaborasi 

- Kelompok siswa berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. 

- Ketua kelompok melaporkan hasil diskusi kepada guru. 

- Guru menilai tugas siswa 

- Ketua kelompok bersama anggotanya menyampaikan hasil diskusinya kedepan 

kelas. 

- Tes Siklus I 

 

 Konfirmasi 

- Guru mengadakan pembahasan tentang materi yang disajikan perkelompok siswa. 

- Guru menilai dan memberikan penguatan pemahaman kepada siswa  tentang 

materi yang dipelajari. 

- Guru Menanyakan kembali tentang materi yang dipelajari 

- Siswa menyampaikan pertanyaan yang belum dipahami. 

- Guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. 

- Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belumb 

berpartisipasi aktif. 

 

 Kegiatan Penutup 

- Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 

- Guru lakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram 

- Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

- Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 
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- Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

E. Sumber/Bahan Belajar 

- Buku paket PKn Erlangga 

- Buku Pendamping Fokus PKn 

- UUD 1945 

- Koran/ Majalah, Internet. 

- Lembar Soal Latihan 

 

 

F. Penilaian  

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

 

Instrumen/ Soal 

 Menjelaskan pengertian 

pemerintah dan sistem 

pemerintahan 

 Menjelaskan lembaga 

legislatif 

 Menjelaskan lembaga 

eksekutif 

 Menjelaskan lembaga 

yudikatif 

 Menjelaskan Badan 

Pemeriksa Keuangan 

 Menjelaskan Komisi 

Pemilihan Umum 

Tugas 

individu 

Tugas 

kelom-pok 

 Penilaian 

lisan 

 Penilaian 

unjuk kerja 

(keberanian 

untuk 

menyampaik 

an pendapat) 

 

 Mengapa dalam suatu 

negara harus ada 

pemerintahan? 

 Bagaimana susunan 

keanggotaan dan 

kedudukannya? 

 Apa tugas dan 

wewenangnya? 

 Apa arti lembaga 

eksekutif? 

 Apa saja tugas-tugas 

presiden? 

 Mendiskusikan lembaga- 

lembaga (MA, MK, dan 

KY). 

 Apa tugas dan 

kewenangan lembaga- 

lembaga tersebut? 
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No Nama Siswa Nilai Kelompok Nilai Tugas Nilai Akhir 

1     

2     

     

     

 

 

Pondok, 28 April 2014. 

Mengetahui           

Kepala MIM Pondok         Guru Mapel PKn 

 

 

Siti Munfarijah, S. Pd. I           Kun Khusnul Maratin, S. Pd. I 

NIP. 195805091979012001. NIP. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

SOAL TES SIKLUS I 

MATA PELAJARAN  PKn SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT 

KELAS IV SEMESTER 2 MIM PONDOK 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Rum I 

Pilihlah jawaban denga menyilang huruf a, b , c atau d menurut pengetahuanmu. 

1. Bentuk pemerintahan negara indonesia 

adalah ..................... 

a. Kerajaan 

b. Presidensial 

c. Ruplublik 

d. Persekutuan 

2. Yang menjalankan pemerintahan di 

negara indonesia adalah ......... 

a. Raja 

b. Presiden 

c. Sultan 

d. Perdana Menteri 

3. Yang disebut dengan lembaga eksekutif 

adalah ........................... 

a. Presiden 

b. DPR 

c. MPR 

d. MA 

4. Berikut ini adalah lembaga-lembaga 

Legislatif,  kecuali ............... 

a. MPR 

b. DPR 

c. DPD 

d. MA 

5. Anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) terdiri atas ......... 

a. DPR dan DPD 

b. DPR dan BPK 

c. DPR dan DPRD 

d. DPR, DPD dan BPK 

 

 

 

6. Lembaga dibawah  yang bertugas 

menjalankan kewenagan yang berlaku 

sesuai dengan hukum atau 

undang-undang adalah ................ 

a. DPR dan MPR 

b. MPR dan MA 

c. Presiden dan KY 

d. MA dan MK 

7. Jumlah Anggota MPR adalah .............. 

a. 700 Orang 

b. 800 Orang  

c. 900 Orang 

d. 1000 Orang 

8. Lembaga yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman tertinggi adalah...... 

a. KY 

b. DPD 

c. MK 

d. MA 

9. Hak yang dimiliki oleh DPR untuk 

melakukan perubahan usulan 

undang-undang yang dajukan oleh 

pemerintah disebut hak  ...... 

a. Angket 

b. Budget 

c. Amandemen 

d. Interplelasi 

10. Dalam menjalankan pemerintahan 

presiden dibantu oleh ........... 

a. KY 

b. MK 

c. MA 

d. Menteri 
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Rum II 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Arti kata demokrasi adalah ..................... 

2. Mengadakan perubahan UUD adalah wewenang dari  ..................... 

3. Apakah yang dimaksud dengan hak bugjet DPR ............. 

4. DPD kepanjangan dari ............................. 

5. Lembaga yang bertugas melaksanakan jalannya pemerintahanadalah 

lembaga................. 

6. Memutuskan selisih pemilu adalah tugas dari .................... 

7. Istilah pengurangan masa tahanan bagi narapidana disebut .......... 

8. Tugas dan Wewenang dari MPR diatur dalam UU Nomor ................... tahun ............. 

9. Dalam UUD 1945 Pasal berapa yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden ................. 

10. Nama Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono  adalah .................. 

 

Rum III 

Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan tepat . 

1. Apakah yang dimaksud dengan negara Replublik ? 

2. Sebutkan lembaga-lembaga tinggi negara di Republik Indonesia  ? 

3. Jelaskan pengertian lembaga Yudikatif dan sebutkan nama lembaga Yudikatif di 

indonesia ? 

4. Sebutkan 3 fungsi lembaga  DPR ? 

5. Sebutkan tugas lembaga eksekutif ? 
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Jawaban : 

1. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

2. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

3. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

4. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

5. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Paraf Guru 
Skore 

Rum I  : Btl x 1 

Rum II  : Btl x 2 

Rum III : Btl x 4 

Nilai Akhir: Btl Total x 2 

   

 

Nama Siswa : ........................................... 

Nomor Urut : ........................................... 
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SOAL TES SIKLUS I 

MATA PELAJARAN  PKn SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT 

KELAS IV SEMESTER 2 MIM PONDOK 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Rum I 

Pilihlah jawaban denga menyilang huruf a, b , c atau d menurut pengetahuanmu. 

1. Bentuk pemerintahan negara 

indonesia adalah ..................... 

a. Kerajaan 

b. Presidensial 

c. Ruplublik 

d. Persekutuan 

2. Yang menjalankan pemerintahan di 

negara indonesia adalah ......... 

a. Raja 

b. Presiden 

c. Sultan 

d. Perdana Menteri 

3. Yang disebut dengan lembaga 

eksekutif adalah ........................... 

a. Presiden 

b. DPR 

c. MPR 

d. MA 

4. Berikut ini adalah 

lembaga-lembaga Legislatif,  

kecuali ............... 

a. MPR 

b. DPR 

c. DPD 

d. MA 

5. Anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) terdiri atas ......... 

a. DPR dan DPD 

b. DPR dan BPK 

c. DPR dan DPRD 

d. DPR, DPD dan BPK 

 

 

 

 

6. Lembaga dibawah  yang bertugas 

menjalankan kewenagan yang 

berlaku sesuai dengan hukum atau 

undang-undang adalah ................ 

a. DPR dan MPR 

b. MPR dan MA 

c. Presiden dan KY 

d. MA dan MK 

7. Jumlah Anggota MPR 

adalah .............. 

a. 700 Orang 

b. 800 Orang  

c. 900 Orang 

d. 1000 Orang 

8. Lembaga yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman tertinggi 

adalah...... 

a. KY 

b. DPD 

c. MK 

d. MA 

9. Hak yang dimiliki oleh DPR untuk 

melakukan perubahan usulan 

undang-undang yang dajukan oleh 

pemerintah disebut hak  ...... 

a. Angket 

b. Budget 

c. Amandemen 

d. Interplelasi 

10. Dalam menjalankan pemerintahan 

presiden dibantu oleh ........... 

a. KY 

b. MK 

c. MA 

d. Menteri 
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Rum II 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Arti kata demokrasi adalah ..................... 

2. Mengadakan perubahan UUD adalah wewenang dari  ..................... 

3. Apakah yang dimaksud dengan hak bugjet DPR ............. 

4. DPD kepanjangan dari ............................. 

5. Lembaga yang bertugas melaksanakan jalannya pemerintahan adalah 

lembaga................. 

6. Memutuskan selisih pemilu adalah tugas dari .................... 

7. Istilah pengurangan masa tahanan bagi narapidana disebut .......... 

8. Tugas dan Wewenang dari MPR diatur dalam UU Nomor ................... tahun ............. 

9. Dalam UUD 1945 Pasal berapa yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden ................. 

10. Nama Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono  adalah .................. 

 

Rum III 

Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan tepat . 

1. Apakah yang dimaksud dengan negara Replublik ? 

2. Sebutkan lembaga-lembaga di negara di Republik Indonesia  ? 

3. Jelaskan pengertian lembaga Yudikatif dan sebutkan nama lembaga Yudikatif di 

indonesia ? 

4. Sebutkan 3 fungsi lembaga  DPR ? 

5. Sebutkan tugas lembaga eksekutif ? 
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Jawaban : 

Kunci Jawaban  

Rum I 

No Jawaban No Jawaban 

1 C 6 D 

2 B 7 A 

3 A 8 D 

4 D 9 C 

5 A 10 D 

 

Rum II 

1. Kekuasaan ditangan rakyat dan 

dilaksanakan oleh undang-undang. 

2. MPR 

3. Hak Menentukan anggaran 

4. Dewan Perwakilan Daerah 

5. Lembaga Eksekutif 

6. Makamah Kontitusi 

7. Grasi 

8. UU Nomor 22 Tahun 2003 

9. UUD 1945 Pasal 7 ( amandemen ) 

10. Indonesia Bersatu 

 

Rum III 

1. Negara Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya 

bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin 

atau dikepalai oleh seorang presiden. 

2. Lembaga – Lembaga Negara di Republik Indonesia : 

- Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) 

- Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) 

- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

- Presiden dan Wakil Presiden 

- Bapan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

- Makamah Agung ( MA ) 

- Makamah Konstitusi ( MK) 

- Komisi Yudisial ( KY ) 

3. Lembaga Yudikatif  lembaga yang bertugas mempertahankan pelaksanaan 

undang-undang atau lembaga yang memegang kekuasanaan dibidang kehakiman guna 

menegakan hukum yang berlaku di indonesia. Adapun unsur yudikatif terdiri atas 

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial ( KY) 

4. Fungsi Lembaga DPR : 

a. Fungsi Legislasi : Membuat Undang-Undang Bersama Presiden. 

b. Fungsi Anggaran : Menetapkan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

c. Fungsi Pengawasan : Mengawasi Pemerintahan dalam menjalankan 

Undang-Undang, APBN, serta kebijakan Pemerintah sesuai dengan UUD 1945. 
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5. Tugas lembaga eksekutif adalah mengurusi berbagai urusan pemerintahan 

diantaranya : 

a. Melaksanakan Politik Luar Negeri. 

b. Menciptakan Pertahanan Nasional. 

c. Menjaga Keamanan dan melindungi warga negara indonesia 

d. Menyelengarakan pemerintahan yag bersih dan bebas KKN 

e. Melindungi HAM warga negara. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIM PONDOK 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas : IV (Empat) 

Semester : 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 pertemuan). 

 

Standar Kompetensi 

3.1 Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat. 

 

Kompetensi Dasar 

3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, 

seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dst. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian pemerintah dan sistem pemerintahan. 

 Siswa dapat menjelaskan lembaga legislatif. 

 Siswa dapat menjelaskan lembaga eksekutif. 

 Siswa dapat menjelaskan lembaga yudikatif. 

 Siswa dapat menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. 

 Siswa dapat menjelaskan Komisi Pemilihan Umum. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  

Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , 

Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage), Integritas ( integrity ), Peduli ( caring ), J

ujur ( fairnes ) dan Kewarganegaraan ( citizenship ) 

 

B. Indikator 

a. Menjelaskan pengertian pemerintah dan sistem pemerintahan. 

b. Menjelaskan lembaga legislatif. 

c. Menjelaskan lembaga eksekutif. 

d. Menjelaskan lembaga yudikatif. 

e. Menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. 
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C. Materi Ajar 

a) Pengertian pemerintah. 

b) Komponen pemerintahan di Indonesia. 

c) lembaga legislatif. 

d) lembaga eksekutif. 

e) lembaga yudikatif. 

f) Siswa dapat menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. 

g) Siswa dapat menjelaskan Komisi Pemilihan Umum. 

D. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a) Pembelajaran Kooperatif Model Group Investigation 

b) Diskusi dengan kelompok 

c) Penugasan. 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan 

 Kegiatan Awal 

a) Apersepsi Awal : 

- Guru membuka Pelajaran dengan berdoa bersama. 

- Guru mengadakan presensi 

b) Apersepsi Awal : 

- Mengajak semua siswa berdoa  mengawali pelajaran. 

- Mengulangi penjelasan dan perbaikan pada pertemuan pertama. 

- Guru mengadakan penilaian terhadap pembelajaran pertama. 

- Guru mengajak siswa untuk menyebutkan lembaga-lembaga negara  

(lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang dibimbing oleh guru.  

-   Guru menanyakan kembali pengertian lembaga-lembaga dan tugasnya. 

- Guru menyuruh siswa menyiapkan buku Paket pembelajaran PKn 

- Guru menjelaskan tentang materi yang akan dibahas dan proses pembelajaran. 

 

 Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

- Guru membagi siswa kedalam 3 kelompok  

- Masing-masing kelompok terdiri dari 6/7 siswa dengan 1 ketua, 1 sekretaris dan 

sisanya anggota. 
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- Guru memberi tugas yang berbeda terhadap setiap kelompok seperti pada 

pertemuan pertama. 

- kelompok siswa diminta untuk membaca dan memahami pengertian pemerintah, 

pemerintahan, dan sistem pemerintahan. 

- Satu kelompok siswa diberikan satu beban tugas untuk mencari segala hal yang 

berkaitan dengan lembaga-lembaga negara tingkat pusat (lembaga legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif). 

- Guru mengadakan pendampingan. 

 

 Elaborasi 

- Kelompok siswa berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. 

- Kelompok siswa berdiskusi membahas tugasnya dengan mencari berbagai 

sumber. 

- Ketua kelompok melaporkan hasil diskusi kepada guru. 

- Guru menilai tugas siswa 

- Ketua kelompok bersama anggotanya menyampaikan hasil diskusinya kedepan 

kelas. 

 

 

 Konfirmasi 

- Guru mengadakan pembahasan tentang materi yang disajikan perkelompok 

siswa. 

- Guru menilai dan memberikan penguatan pemahaman kepada siswa  tentang 

materi yang dipelajari. 

- Guru Menanyakan kembali tentang materi yang dipelajari 

- Siswa menyampaikan pertanyaan yang belum dipahami. 

- Guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. 

- Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

-  Tes Siklus II 
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 Kegiatan Penutup 

- Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 

- Guru lakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram 

- Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

- Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 

- Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi 1-3. 

- Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

 

F. Sumber/Bahan Belajar 

- Buku paket PKn Erlangga 

- Buku Pendamping Fokus PKn 

- UUD 1945 

- Koran/ Majalah, Internet. 

- Lembar Soal Latihan 

G. Penilaian  

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

 

Instrumen/ Soal 

 Menjelaskan pengertian 

pemerintah dan sistem 

pemerintahan 

 Menjelaskan lembaga 

legislatif 

 Menjelaskan lembaga 

eksekutif 

 Menjelaskan lembaga 

yudikatif 

 Menjelaskan Badan 

Pemeriksa Keuangan 

 Menjelaskan Komisi 

Tugas 

individu 

Tugas 

kelom-pok 

 Penilaian 

lisan 

 Penilaian 

unjuk kerja 

(keberanian 

untuk 

menyampaik 

an pendapat) 

 

 Mengapa dalam suatu 

negara harus ada 

pemerintahan? 

 Bagaimana susunan 

keanggotaan dan 

kedudukannya? 

 Apa tugas dan 

wewenangnya? 

 Apa arti lembaga 

eksekutif? 

 Apa saja tugas-tugas 

presiden? 
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Pemilihan Umum  Mendiskusikan lembaga- 

lembaga (MA, MK, dan 

KY). 

 Apa tugas dan 

kewenangan lembaga- 

lembaga tersebut? 

No Nama Siswa Nilai Kelompok Nilai Tugas Nilai Akhir 

1     

2     

     

     

 

 

Pondok, 28 April 2014. 

Mengetahui           

Kepala MIM Pondok       Guru Mapel PKn 

 

 

Siti Munfarijah, S. Pd. I       Kun Khusnul Maratin, S. Pd. I 

NIP. 195805091979012001.       NIP. - 
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SOAL TES SIKLUS II 

MATA PELAJARAN  PKn SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT 

KELAS IV SEMESTER 2 MIM PONDOK 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Rum I 

Pilihlah jawaban denga menyilang huruf a, b , c atau d menurut pengetahuanmu. 

1. Bentuk pemerintahan negara indonesia 

adalah ..................... 

a. Kerajaan 

b. Presidensial 

c. Ruplublik 

d. Persekutuan 

2. Yang menjalankan pemerintahan di 

negara indonesia adalah ......... 

a. Raja 

b. Presiden 

c. Sultan 

d. Perdana Menteri 

3. Yang disebut dengan lembaga eksekutif 

adalah ........................... 

a. Presiden 

b. DPR 

c. MPR 

d. MA 

4. Berikut ini adalah lembaga-lembaga 

Legislatif,  kecuali ............... 

a. MPR 

b. DPR 

c. DPD 

d. MA 

5. Anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) terdiri atas ......... 

a. DPR dan DPD 

b. DPR dan BPK 

c. DPR dan DPRD 

d. DPR, DPD dan BPK 

 

 

 

6. Lembaga dibawah  yang bertugas 

menjalankan kewenagan yang berlaku 

sesuai dengan hukum atau 

undang-undang adalah ................ 

a. DPR dan MPR 

b. MPR dan MA 

c. Presiden dan KY 

d. MA dan MK 

7. Jumlah Anggota MPR adalah .............. 

a. 700 Orang 

b. 800 Orang  

c. 900 Orang 

d. 1000 Orang 

8. Lembaga yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman tertinggi adalah...... 

a. KY 

b. DPD 

c. MK 

d. MA 

9. Hak yang dimiliki oleh DPR untuk 

melakukan perubahan usulan 

undang-undang yang dajukan oleh 

pemerintah disebut hak  ...... 

a. Angket 

b. Budget 

c. Amandemen 

d. Interplelasi 

10. Dalam menjalankan pemerintahan 

presiden dibantu oleh ........... 

a. KY 

b. MK 

c. MA 

d. Menteri 
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Rum II 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Arti kata demokrasi adalah ..................... 

2. Mengadakan perubahan UUD adalah wewenang dari  ..................... 

3. Apakah yang dimaksud dengan hak bugjet DPR ............. 

4. DPD kepanjangan dari ............................. 

5. Lembaga yang bertugas melaksanakan jalannya pemerintahanadalah 

lembaga................. 

6. Memutuskan selisih pemilu adalah tugas dari .................... 

7. Istilah pengurangan masa tahanan bagi narapidana disebut .......... 

8. Tugas dan Wewenang dari MPR diatur dalam UU Nomor ................... tahun ............. 

9. Dalam UUD 1945 Pasal berapa yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden ................. 

10. Nama Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono  adalah .................. 

 

Rum III 

Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan tepat . 

1. Apakah yang dimaksud dengan negara Replublik ? 

2. Sebutkan lembaga-lembaga tinggi negara di Republik Indonesia  ? 

3. Jelaskan pengertian lembaga Yudikatif dan sebutkan nama lembaga Yudikatif di 

indonesia ? 

4. Sebutkan 3 fungsi lembaga  DPR ? 

5. Sebutkan tugas lembaga eksekutif ? 
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Jawaban : 

1. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

2. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

3. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

4. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

5. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Siswa : ........................................... 

Nomor Urut : ........................................... 

Nilai Paraf Guru 
Skore 

Rum I  : Btl x 1 

Rum II  : Btl x 2 

Rum III : Btl x 4 

Nilai Akhir: Btl Total x 2 
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SOAL TES SIKLUS II 

MATA PELAJARAN  PKn SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT 

KELAS IV SEMESTER 2 MIM PONDOK 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Rum I 

Pilihlah jawaban denga menyilang huruf a, b , c atau d menurut pengetahuanmu. 

1. Bentuk pemerintahan negara 

indonesia adalah ..................... 

a. Kerajaan 

b. Presidensial 

c. Ruplublik 

d. Persekutuan 

2. Yang menjalankan pemerintahan di 

negara indonesia adalah ......... 

a. Raja 

b. Presiden 

c. Sultan 

d. Perdana Menteri 

3. Yang disebut dengan lembaga 

eksekutif adalah ........................... 

a. Presiden 

b. DPR 

c. MPR 

d. MA 

4. Berikut ini adalah 

lembaga-lembaga Legislatif,  

kecuali ............... 

a. MPR 

b. DPR 

c. DPD 

d. MA 

5. Anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) terdiri atas ......... 

a. DPR dan DPD 

b. DPR dan BPK 

c. DPR dan DPRD 

d. DPR, DPD dan BPK 

 

 

 

 

6. Lembaga dibawah  yang bertugas 

menjalankan kewenagan yang 

berlaku sesuai dengan hukum atau 

undang-undang adalah ................ 

a. DPR dan MPR 

b. MPR dan MA 

c. Presiden dan KY 

d. MA dan MK 

7. Jumlah Anggota MPR 

adalah .............. 

a. 700 Orang 

b. 800 Orang  

c. 900 Orang 

d. 1000 Orang 

8. Lembaga yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman tertinggi 

adalah...... 

a. KY 

b. DPD 

c. MK 

d. MA 

9. Hak yang dimiliki oleh DPR untuk 

melakukan perubahan usulan 

undang-undang yang dajukan oleh 

pemerintah disebut hak  ...... 

a. Angket 

b. Budget 

c. Amandemen 

d. Interplelasi 

10. Dalam menjalankan pemerintahan 

presiden dibantu oleh ........... 

a. KY 

b. MK 

c. MA 

d. Menteri 
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Rum II 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Arti kata demokrasi adalah ..................... 

2. Mengadakan perubahan UUD adalah wewenang dari  ..................... 

3. Apakah yang dimaksud dengan hak bugjet DPR ............. 

4. DPD kepanjangan dari ............................. 

5. Lembaga yang bertugas melaksanakan jalannya pemerintahan adalah 

lembaga................. 

6. Memutuskan selisih pemilu adalah tugas dari .................... 

7. Istilah pengurangan masa tahanan bagi narapidana disebut .......... 

8. Tugas dan Wewenang dari MPR diatur dalam UU Nomor ................... tahun ............. 

9. Dalam UUD 1945 Pasal berapa yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden ................. 

10. Nama Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono  adalah .................. 

 

Rum III 

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan tepat . 

2. Apakah yang dimaksud dengan negara Replublik ? 

3. Sebutkan lembaga-lembaga di negara di Republik Indonesia  ? 

4. Jelaskan pengertian lembaga Yudikatif dan sebutkan nama lembaga Yudikatif di 

indonesia ? 

5. Sebutkan 3 fungsi lembaga  DPR ? 

6. Sebutkan tugas lembaga eksekutif ? 
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Jawaban : 

Kunci Jawaban  

Rum I 

No Jawaban No Jawaban 

1 C 6 D 

2 B 7 A 

3 A 8 D 

4 D 9 C 

5 A 10 D 

 

Rum II 

1. Kekuasaan ditangan rakyat dan 

dilaksanakan oleh undang-undang. 

2. MPR 

3. Hak Menentukan anggaran 

4. Dewan Perwakilan Daerah 

5. Lembaga Eksekutif 

6. Makamah Kontitusi 

7. Grasi 

8. UU Nomor 22 Tahun 2003 

9. UUD 1945 Pasal 7 ( amandemen ) 

10. Indonesia Bersatu 

 

Rum III 

1. Negara Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya 

bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin 

atau dikepalai oleh seorang presiden. 

2. Lembaga – Lembaga Negara di Republik Indonesia : 

- Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) 

- Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) 

- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

- Presiden dan Wakil Presiden 

- Bapan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

- Makamah Agung ( MA ) 

- Makamah Konstitusi ( MK) 

- Komisi Yudisial ( KY ) 

3. Lembaga Yudikatif  lembaga yang bertugas mempertahankan pelaksanaan 

undang-undang atau lembaga yang memegang kekuasanaan dibidang kehakiman 

guna menegakan hukum yang berlaku di indonesia. Adapun unsur yudikatif terdiri 

atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial 

( KY) 

4. Fungsi Lembaga DPR : 

d. Fungsi Legislasi : Membuat Undang-Undang Bersama Presiden. 

e. Fungsi Anggaran : Menetapkan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) 
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f. Fungsi Pengawasan : Mengawasi Pemerintahan dalam menjalankan 

Undang-Undang, APBN, serta kebijakan Pemerintah sesuai dengan UUD 1945. 

5. Tugas lembaga eksekutif adalah mengurusi berbagai urusan pemerintahan 

diantaranya : 

f. Melaksanakan Politik Luar Negeri. 

g. Menciptakan Pertahanan Nasional. 

h. Menjaga Keamanan dan melindungi warga negara indonesia 

i. Menyelengarakan pemerintahan yag bersih dan bebas KKN 

j. Melindungi HAM warga negara. 
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