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BAB II 

KAJIAN  TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis  

1. Pengertian Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar 

memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Menurut 

Sardiman belajar adalah “berubah”. Dalam hal ini yang dimaksudkan 

belajar berarti berusaha mengubah tingkah laku, jadi belajar akan 

membawa suatu perubahan individu-individu yang belajar.
1
 Purwanto 

menjelaskan belajar merupakan proses dalam diri individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam 

perilakunya.
2
 

Slameto menjelaskan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.
3
 Belajar adalah proses mental yang 

terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan 

perilaku.
4
  

 

 
                                                           

1
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011, 

h. 21 
2
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2011,  h. 38-39  

3
 Slameto, Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, h. 

2  
4
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Jakarta : Kencana, 2010,  h. 112 
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2. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Wina Sanjaya hasil belajar adalah hasil yang berkaitan 

dengan pencapaian siswa dalam memperoleh kemampuan atau 

kemampuan menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan khusus yang 

direncanakan.
5
 Hasil belajar dapat berupa  perubahan dalam kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik, termasuk dari tujuan pengajarannya. 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk 

mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian 

pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik memenuhi syarat. 

Pengukuran demikian dimungkinkan karena pengukuran merupakan 

kegiatan yang ilmiah yang dapat diterapkan pada beberapa bidang 

termasuk pendidikan.
6
 

Djamarah menyatakan hasil belajar adalah suatu kemampuan yang 

dimiliki murid setelah menerima pengalaman belajar.
7
 Selanjutnya Nana 

Sudjana menjelaskan hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Nana 

Sudjana membagi tiga macam hasil belajar, yakni : 

a. Ranah Kognitif, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis,sintesis, dan evaluasi. 

b. Ranah afektif, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan sikap 

yang terdiri dari lima aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

                                                           
5
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta : Kencana, 2008, 

h. 13 
6
 Purwanto, Op.Cit,  h. 44   

7
 Djamarah, Strategi Belajar Mengajar,  Jakarta : Rineka Cipta, 1994,  h. 35 
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c. Ranah psikomotor, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ranah psikomotorik 

terdiri dari enam aspek, yaitu gerakan refleksi, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, gerakan ekspres, dan 

interpretatif.
8
  

 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. 

Diantara ketiga ranah itu, kognitif yang paling banyak dinilai oleh para 

guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

menguasai isi bahan pelajaran. Lebih lanjut Anurrahman menjelaskan hasil 

belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya.
9
  

Berdasarkan teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu yang diperoleh individu dari kegiatan-kegiatan 

interaksinya dengan lingkungannya. Hasil belajar juga merupakan suatu 

perubahan perilaku siswa yang diperoleh setelah mengalami proses 

pembelajaran, yang merujuk pada aspek kognitif, aspek afektif dan 

psikomotorik. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar   

Menurut Tohirin, “Belajar adalah suatu proses yang dilakukan  

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai  hasil dari pengalaman  individu itu sendiri dalam 

                                                           
8
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar, Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2009,  h. 22-23 
9
 Anurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung : Alfabeta, 2009,  h. 35  
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interaksi dengan lingkungan“.
10

 Secara umum faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dibedakan atau dua kategori, yaitu internal 

dan faktor eskternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam 

proses belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Untuk 

lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Faktor internal  

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu.
11

 Faktor-

faktor internal meliputi : 

1. Faktor fisiologis, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individual. 

2. Faktor psikologis, yaitu keadaan psikologis seorang yang dapat 

mempengaruhi proses belajar. Seperti kecerdasan siswa, motivasi, 

minat, sikap, dan bakat dalam belajar. 

 

b. Faktor eksternal, yang meliputi : 

1. Lingkungan sosial, meliputi lingkungan sosial sekolah, lingkungan 

sosial masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. 

2. Lingkungan nonsosial, meliputi lingkungan alamiah, faktor 

instrumental, dan faktor materi pelajaran (yang diajarkan kepada 

siswa). 

 

Selanjutnya Muhibbin Syah juga menambahkan bahwa secara 

global faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yakni : 

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/ kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

                                                           
10

 Tohirin, Psikologi Pembelajran Pendidikan Agama Islam, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2001, h.7 
11

 Slameto, Op.Cit,  h. 54 
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b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.
12

  

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa faktor 

keberhasilan siswa dapat dipengaruhi oleh diri siswa itu sendiri, 

terutama kemampuan yang dimilikinya, lingkungan serta faktor 

pendekatan belajarnya. Strategi yang digunakan guru dalam proses 

belajar mengajar termasuk salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

4. Strategi Mengajar 

Strategi pembelajaran merupakan rencana pertemuan (rangkaian 

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya/kekuatan dalam pembelajaran.
13

 Dengan demikian penyusunan 

strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai 

pada pertemuan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya 

arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah  untuk pencapaian 

tujuan, dengan demikian penyusunan langkah-langkah pembelajaran, 

pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan 

dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu sebelum menentukan 

strategi perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur 

                                                           
12

 Muhibbin Syah, Psikologi  Belajar, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 145 
13

 Wina Sanjaya, Op. Cit,  h. 126 



 13 

keberhasilannya sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu 

strategi. 

Kemudian menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan 

pendapat diatas, Dick and Carey (1985) juga menyebutkan bahwa strategi 

pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang 

digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada 

siswa. 

Upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal, ini 

yang dinamakan dengan metode, ini berarti metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian bisa 

terjadi satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. 

5. Pendidikan Kewarganegaraan  

Menurut pandangan Soemantri Pendidikan Kewarganegaran 

identik dengan istilah civic, yaitu mata pelajaran yang bertujuan 

membentuk atau membina warga Negara yang baik, warga negara yang 

tahu, mau, sadar akan hak dan kewajibannya.
14

 Tujuan PKN ini untuk 

mewujudkan pelaksanaan demokrasi di Indanesia, sehingga lebih 

menekankan pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. 

Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan 

yang baik. 

                                                           
14

 Sakilah & Sukma Erni, Modul Pendalaman Materi Ppkn, Pekanbaru : Zanafa 

Publishing, 2011. h. 8  
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Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan Pendidikan yang 

menyangkut status formal warga negara yang diatur dalam UU No.2 tahun 

1949 Jo UU No. 62 tahun 1958, Jo UU No.12 tahun 2006 tentang status 

warga negara yang telah berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2006. Wahab 

dan Winataputra menyatakan bahwa perubahan istilah PKN menjadi PKN 

perlu diartikan adanya pergeseran makna. Istilah Pkn secara teknis 

diartikan sebagai status formal warga Negara bergeser maknanya menjadi 

hal-hal yang berkenaan dengan warga negara, yang tentunya termasuk 

status formal warga negara. Sedangkan secara semantik, Kn dari WN. 

Kewarganegara-an (Kn) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan 

dengan warga Negara.
15

 

Pandangan Zamroni, Pendidikan kewarganegaraan adalah 

pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 

masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas 

menanamkan kesadaran kepada generasi baru, tentang kesadaran bahwa 

demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin 

hak-hak warga masyarakat.
16

 Menurut soemantri menyatakan bahwa 

pendidikan Kewarganegaraan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : (a) 

merupakan kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah, (b) meliputi 

berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan 

perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis, (c) termasuk juga 

menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-

syarat obyektif untuk hidup bernegara. 

                                                           
15

 Ibid. h.8 
16

 Ibid. h.9 
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpul bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu program pendidikan yang 

berusaha menggabungkan unsur-unsur substatif yang meliputi demokrasi, 

hak-hak asasi manusia, dan masyarakat madani melalui model 

pembelajaran yang demokratis, interaktif dan humanis dalam lingkungan 

yang demokratis, untuk mencapai suatu standar kompetensi yang telah 

ditentukan.
17

  

6. Strategi Design A Test 

Strategi design a test adalah menggunakan hasil kerja siswa dalam 

tes yang sesungguhnya berfikir tentang pertanyaan guru gunakan dan juga 

jawaban yang tepat membantu siswa untuk memperhatikan tujuan 

pembelajaran dan membuat tugas mengulang pelajaran menjadi ringan.
18

 

Strategi ini membantu juga pintu untuk diskusi berharga tentang 

pembelajaran dan penilaian suatu usaha metakognitif yang membantu 

siswa dan guru. 

Siswa mempertimbangkan pertanyaan dari guru, guru membuat 

pertanyaan tes yang efektif dan tidak efektif, dan siswa diminta untuk 

mencari dan menemukan hal yang membuat pertanyaan efektif. Siswa 

diminta membuat beberapa contoh pertanyaan yang berupa jenis format 

pertanyaan yang termasuk dalam : pilihan ganda, benar-salah, pertanyaan 

singkat, isian, menjodohkan, membuat diagram, pertanyaan esai singkat, 

analogi atau membuat sesuatu yang baru menggunakan konsep dan fakta 

                                                           
17

 Ibid. h.10 
18

 Rick Wormeli, Op.Cit,  h. 94 
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yang dipelajari melalui tes terus siswa diminta membuat tes yang 

seimbang antara pertanyaan yang diminta siswa untuk untuk jawaban. 

Misalnya, siswa membuat pertanyaan yang telah menguasai ide dasar 

pertanyaan ujian yang baik, siswa merancang-rancang pertanyaan tes dan 

meminta kepada teman-temannya untuk memberikan masukan, siswa juga 

perlu mendiskusikan tentang pertanyaan dan hal-hal yang harus ada pada 

jawaban yang baik.
19

 

Cara menjawab pertanyaan mereka sendiri, siswa diharapkan dapat 

melihat kelemahan pertanyaan mereka dan mereka dapat memperbaiki 

pertanyaan tersebut atau tidak lagi menggunakannya. Saat siswa telah 

mempunyai 2 pertanyaan yang baik dan jawabannya, minta siswa 

membuat sebuah tes yang baik untuk topik yang sedang mereka pelajari 

Langkah-langkah nya dalam  strategi design a test adalah sebagai 

berikut :  

1. Membuat pertanyaan tes 

2. Menunjukkan pertanyaan yang efektif  

3. Menunjukkan pertanyaan yang tidak efektif 

4. Meminta siswa untuk mencari dan menemukan hal yang membuat 

pertanyaan efektif 

5. Mempelajari beberapa jenis pertanyaan  

6. Meminta siswa untuk membuat beberapa contoh pertanyaan saat itu 

juga 

7. Mengingatkan siswa membuat tes yang seimbang antara pertanyaan 

yang meminta siswa untuk membuat jawaban 

8. Meminta siswa untuk merancang 2 pertanyaan tes dan meminta 

temannya memberikan masukan saat siswa telah menguasai ide dasar 

pertanyaan ujian yang baik 

9. Meminta siswa mendiskusikan kedua bagian, yaitu tentang pertanyaan 

dan hal-hal yang harus ada pada jawaban yang baik  

                                                           
19

 Ibid. h. 95    
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10. Guru Meminta siswa membuat suatu tes yang baik untuk topik yang 

dipelajari disaat siswa mempunyai 2 pertanyaan   

11. Meminta siswa untuk menggunakan beberapa jenis bentuk dan 

pertanyaan, beberapa yang sudah biasa dan beberapa bentuk yang baru 

12. Memberikan usulan bahwa setiap pertanyaan yang siswa pakai dalam 

tes yang sebenarnya siswa membuat pertanyaan tersebut akan 

mendapat nilai tambahan dalam tes 
20

 

 

B. Hubungan Penerapan Strategi Design A Test dengan Hasil Belajar 

Strategi design a test adalah menggunakan hasil kerja siswa dalam tes 

yang sesungguhnya berfikir tentang pertanyaan guru gunakan dan juga 

jawaban yang tepat membantu siswa untuk memperhatikan tujuan 

pembelajaran dan membuat tugas mengulang pelajaran menjadi ringan. 

Strategi ini membantu juga pintu untuk diskusi berharga tentang pembelajaran 

dan penilaian suatu usaha metakognitif yang membantu siswa dan guru.
21

 

Hubungan strategi design a test  dengan proses pembelajaran PKn 

sangat mendukung hasil belajar PKn siswa. Karena siswa antusias dalam 

mengikuti pelajaran PKn sebab strategi design a test  mengajak siswa dalam 

belajar. Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V  di sekolah 

dasar negeri 013 Sungai Tarap Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. 

Karena strategi pembelajaran menuntun siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran khususnya bagi siswa yang mempunyai sifat pendiam dan acuh 

tak acuh terhadap pelajaran dan dalam mengeluarkan pendapat. 

Dalam belajar yang tepat pada proses pembelajaran antara lain dapat 

menciptakan hubungan belajar yang lebih fleksibel antara siswa, memecahkan 

kebekuan antara siswa dan guru sehingga para guru bisa benar-benar berperan 

                                                           
20

 Ibid. h. 96 
21

 Ibid. h. 96 
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selayaknya teman belajar, dan melatih berbagai kecakapan berpikir tanpa 

mesti terbebani dan susah payah. Belajar secara efektif mampu mengubah 

dinamika kelas dan biasanya menciptakan kemauan yang lebih besar untuk 

belajar dan bersikap. 

Hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah faktor pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lebih 

lanjut ditegaskan bahwa strategi pembelajaran mempengaruhi taraf 

keberhasilan siswa. Oleh karena itu strategi design a test ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn. 

 

C. Penelitian yang Relevan     

Membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya, 

penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh fatkhurohman 

mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan program studi 2011 dengan judul: 

Penerapan Strategi Question Student Have  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

PKn materi Organisasi di sekolah siswa kelas V MI PP-AMTI Rempak 

Kecamatan Sabak Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil penelitian telah 

dipaparkan selama dua siklus ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap siklus yaitu siklus I (65%) dan siklus II (75%)
22

 . 

Kesimpulan dari penelitian Berdasarkan judul di atas, dapat kita lihat 

kesamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan 

strategi pembelajaran  design a test  pada siswa kelas V. 

                                                           
22

 Fatkhurohman, Strategi Quention Student Have untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

PKn Pada Materi Organisasi di Sekolah Siswa Kelas V Semester II MI PP-AMTI Rempak 

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Pekanbaru. UIN Suska Riau 2012 
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D. Kerangka Berpikir 

Proses belajar mengajar merupakan peranan yang sangat penting 

dalam pencapaian hasil belajar. Guru mempunyai tugas utama dalam 

penyelenggara pembelajaran, karena pembelajaran dapat diartikan sebagai 

kegiatan untuk membelajarkan siswanya, salah satu cara yang dapat dilakukan 

guru adalah dengan menggunakan model belajar yang tepat. Model belajar 

dapat membangkitkan minat siswa pada pelajaran dan pemahaman siswa pada 

mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan. Dengan metode pembelajaran 

yang tepat, maka keberhasilan dalam belajar dapat dicapai. 

Selama ini dalam melakukan pembelajaran PKn guru masih 

menggunakan masih menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu 

ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Model pembelajaran ini 

cenderung menjadikan suasana menjadi menonton dan kurang menggairahkan 

sehingga siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar adalah dengan 

menggunakan metode belajar yang tepat. Salah satu metode belajar yang dapat 

digunakan pada proses belajar mengajar adalah strategi design a test. Dengan  

pemahaman yang benar tentang konsep PKn diharapkan siswa dapat 

memecahkan berbagai masalah sehari-hari.  

 

E. Indikator keberhasilan 

1. Indikator Kinerja  

a. Aktivitas guru  

Adapun indikator aktivitas guru dengan strategi design a test adalah : 
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1. Guru membuat pertanyaan tes 

2. Guru menunjukkan pertanyaan yang efektif  

3. Guru menunjukkan pertanyaan yang tidak efektif 

4. Guru meminta siswa untuk mencari dan menemukan hal yang 

membuat pertanyaan efektif 

5. Guru mempelajari beberapa jenis pertanyaan  

6. Guru meminta siswa untuk membuat beberapa contoh pertanyaan 

saat itu juga 

7. Guru mengingatkan siswa membuat tes yang seimbang antara 

pertanyaan yang meminta siswa untuk membuat jawaban 

8. Guru meminta siswa untuk merancang 2 pertanyaan tes dan 

meminta temannya memberikan masukan saat siswa telah 

menguasai ide dasar pertanyaan ujian yang baik 

9. Guru meminta siswa mendiskusikan kedua bagian, yaitu tentang 

pertanyaan dan hal-hal yang harus ada pada jawaban yang baik  

10. Guru meminta siswa membuat suatu tes yang baik untuk topik 

yang dipelajari disaat siswa mempunyai 2 pertanyaan   

11. Guru meminta siswa untuk menggunakan beberapa jenis bentuk 

dan pertanyaan, beberapa yang sudah biasa dan beberapa bentuk 

yang baru 

12. Guru memberikan usulan bahwa setiap pertanyaan yang siswa 

pakai dalam tes yang sebenarnya siswa membuat pertanyaan 

tersebut akan mendapat nilai tambahan dalam tes. 
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b. Aktivitas Siswa 

Adapun indikator aktivitas siswa dengan strategi design a test adalah : 

1. Siswa menjawab pertanyaan tes 

2. Siswa mengamati pertanyaan yang efektif 

3. Siswa mengamati pertanyaan yang tidak efektif 

4. Siswa mencari dan menemukan hal yang membuat pertanyaan 

efektif 

5. Siswa memahami beberapa jenis pertanyaan  

6. Siswa membuat beberapa contoh pertanyaan saat itu juga  

7. Siswa membuat pertanyaan yang seimbang dan menjawab 

pertanyan yang dibuat 

8. Siswa merancang 2 pertanyaan tes dan meminta temannya 

memberikan masukan saat siswa telah menguasai ide dasar 

pertanyaan ujian yang baik 

9. Siswa mendiskusikan kedua bagian yaitu tentang pertanyaan dan 

hal-hal yang harus ada pada jawaban yang baik 

10. Siswa membuat suatu tes yang baik untuk topik yang dipelajari 

disaat siswa mempunyai 2 pertanyaan  

11. Siswa menggunakan beberapa jenis bentuk dan pertanyaan 

beberapa yang sudah biasa dan beberapa bentuk yang baru 

12. Siswa memberikan usulan pertanyaan dan mendapatkan nilai 

tambahan 

Apabila aktivitas siswa dapat terlaksana 80% dalam menerapkan 

strategi design a test, maka dapat dikategorikan tinggi atau sangat baik. 
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2. Indikator Hasil   

Hasil belajar siswa ditentukan dari ketuntasan individu dan 

ketuntasan individu dan ketuntasan secara klasikal. Secara individu siswa 

dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai  KKM, yaitu 65. Sedangkan 

secara klasikal, menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

siswa dikatakan berhasil apabila ketuntasan siswa mencapai 75%,
23

 

Artinya hampir secara keseluruhan siswa mendapatkan nilai 65. 

 

F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut : Jika Strategi Design A Test 

diterapkan, maka hasil belajar pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada 

materi menghargai keputusan bersama Di Sekolah siswa kelas V Sungai Tarap 

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dapat meningkat. 
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 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008, 

h. 257 


