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ABSTRAK 
 

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI PPKn MELALUI 
STRATEGI PEMBELAJARAN ACTIVE DEBATE (DEBAT AKTIF)              

PADA SISWA KELAS V SDN PATI LOR 02                                                     
TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014 

 

Nur Chumaidi Ana, A54E111037, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,          

2013, 122 halaman. 
 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa pada mata pelajaran 
PPKnmelalui strategi active debate. Pendekatan penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas V dan guru SDN Pati Lor 02 
pada tanggal 01 Oktober 2013. Tahapan penelitian terdiri atas 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tindakan dilaksanakan selama 
2 siklus, siklus pertama dilakukan dua kali pertemuan sedangkan siklus kedua 
dilakukan satu kali pertemuan. Subyeknya Siswa kelas V SDN Pati Lor 02 yang 
berjumlah 49 siswa dan obyeknya adalah kemampuan berkomunikasi siswa serta 
strategi active debate.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan ajar. 
Indikator kemampuan berkomunikasi siswa pada mata pelajaran PPKn adalah 
sebagai berikut:(1) menyajikan dengan bahasa sederhana tetapi benar sehingga 
mudah dimengerti khalayak; (2) menyajikan bahan secara sistematis; (3) 
menguasai bahan yang disajikan; (4) memberikan contoh-contoh sederhana tetapi 
penting yang berasal dari kehidupan sehari-hari; (5) menyesuaikan diri dengan 
khalayak secara serta merta dan cepat. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
ada peningkatan kemampuan berkomunikasi siswa kelas V SDN Pati Lor 02 
setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi active debate. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap pra siklus, siklus I dan siklus II. Pada 
tahap pra siklus diketahui kemampuan berkomunikasi siswa rendah dengan 
presentase 35%. Pada siklus I terdapat kemampuan berkomunikasi siswa sedikit 
meningkat pada tahap sedang dengan nilai presentase kemampuan berkomunikasi 
siswa 56% dan pada siklus II kemampuan berkomunikasi siswa sangat baik 
dengan presentase 88%. Hal ini membuktikan adanya peningkatan kemampuan 
berkomunikasi siswa dengan penerapan strategi pembelajaran active debate. 

 
Kata Kunci: peningkatan, kemampuan berkomunikasi PPKn, strategi active 

.........................debate. 
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PENDAHULUAN 

Setiap manusia dituntut terampil berkomunikasi, terampil menyatakan 

pikiran, gagasan, ide, dan perasaan. Terampil menangkap informasi-informasi 

yang didapat, dan terampil pula menyampaikan informasi-informasi yang 

diterimanya.Kemampuan berkomunikasi memegang peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia setiap hari dihadapkan dalam 

berbagai kegiatan yang menuntut keterampilan berbicara.  

Kemampuan berkomunikasi juga memiliki peran penting dalam 

pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat luas. Proses 

transfer ilmu pengetahuan kepada subyek didik pada umumnya disampaikan 

secara lisan. Tata krama dalam pergaulan, nilai-nilai, norma-norma, dan adat 

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat juga banyak diajarkan terlebih dahulu 

secara lisan. Hal ini berlaku dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat 

modern. Kemampuan berkomunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia 

karena sebagian besar aktivitas kehidupan manusia membutuhkan dukungan 

kemampuan berkomunikasi. 

Agar pembicaraan itu mencapai tujuan, pembicara harus memiliki 

kemampuan dan keterampilan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. 

Hal itu mengandung maksud bahwa pembicara harus memahami betul bagaimana 

cara berbicara yang runtut dan efektif sehingga orang lain (pendengar) dapat 

menangkap informasi yang disampaikan pembicara secara efektif pula.Itulah 

sebabnya  dalam Kurikulum Pendidikan Nasional untuk mata pelajaran PPKn 

sangat ditekankan pentingnya meningkatkan kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, runtut dan efektif, 

secara lisan maupun tulis. Karena hekekat belajar PPKn adalah belajar 

berkomunikasi dan bersosialisasi. 

Melalui mata pelajaran PPKn ini, siswa sebagai warga negara dapat 

mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan dalam forum yang dinamis dan interaktif. 

Jika memperhatikan tujuan pendidikan nasional di atas, Pembangunan dalam 

dunia pendidikan perlu diusahakan peningkatannya. Pada penelitian ini peneliti 

meneliti pembelajaran pada bidang studi PPKn, karena PPKn bukan sejarah maka 
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hal yang sangat substansial yang harus dipelajari adalah bagaimana penanaman 

moral pada siswa sejak dini. 

Guru harus mampu menentukan suatu pendekatan dan strategi yang sesuai 

untuk konsep pembelajaran PPKn sehingga lebih menarik dan memotivasi siswa 

untuk mampu berkomunikasi secara menyeluruh. Hasil kajian penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran di Sekolah Dasar masih banyak dilakukan 

secara konvensional (berpusat pada guru) dan prestasi belajar PPKn sangat rendah 

bila dibandingkan dengan mata pelajaran lain. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama menjadi guru di SDN Pati Lor 

02, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran PPKn. Terutama 

kurangnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi terutama saat diskusi 

kelompok dan prestasi belajar PPKn masih rendah. Hal itu terdeteksi pada saat 

siswa diminta oleh guru untuk menjelaskan materi yang sedang dibahas dengan 

bahasa yang runtut, baik, dan benar. Isi pembicaraan yang disampaikan oleh siswa 

tersebut tidak akurat dan berbelit-belit. Selain itu siswa juga berbicara tersendat-

sendat sehingga isi pembicaraan menjadi tidak jelas. Ada pula di antara siswa 

yang tidak mau berbicara di depan kelas. Bahkan pada saat guru bertanya kepada 

seluruh siswa di kelas yang berjumlah 49 orang, umumnya siswa lama sekali 

untuk menjawab pertanyaan guru. Beberapa orang siswa ada yang  tidak mau 

menjawab pertanyaan guru karena sepertinya malu dan takut salah menjawab. 

Apalagi untuk berbicara di depan kelas, para siswa belum menunjukkan 

keberanian. Singkatnya, kemampuan berbicara atau berkomunikasi siswa sangat 

rendah. Dan, kalaupun ada beberapa dari mereka yang memiliki keberanian, 

sekitar 3 sampai 4 siswa (15%-21%), namun berbicaranya masih tersendat-sendat, 

tidak akurat dan tidak runtut. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar PPKn kelas V memang sarat 

akan materi, di samping cakupannya luas. Jika dilihat dari hasil ulangan harian 

sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 75. Dari 49 siswa hanya 22% (11 siswa) yang sudah 

memenuhi KKM, sedangkan 78% (38 siswa), belum memenuhi KKM.  
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Dari masalah tersebut, peneliti berpendapat perlunya dilakukan perbaikan 

proses perbaikan pada siswa kelas V SDN Pati Lor 02. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan agar siswa mampu berkomunikasi selama proses pembelajaran 

berlangsung. Strategi pembelajaran yang lebih mendorong kemandirian dan 

tanggungjawab serta memiliki keberanian berkomunikasi dalam diri siswa adalah 

active debate. Strategi ini digunakan untuk memulai pelajaran. Tujuan dari 

penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan siswa sejak awal dengan melihat 

pengalaman mereka. 

Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti akan mengadakan penelitian 

dengan judul “Peningkatkan Kemampuan Berkomunikasi PPKn Melalui Strategi 

Pembelajaran Active Debate pada Siswa Kelas V SDN Pati Lor 02 Kec.Pati Kab. 

Pati Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

Pembatasan Masalah 

Diperlukan adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini agar terhindar dari 

perbedaan pemikiran. Pembatasan masalah tersebut dapat disebutkan sebagai 

berikut : 

1. Pembelajaran PPKn di kelas V SDN Pati Lor 02 Semester Gasal Tahun 

Pelajaran 2013/ 2014. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Active Debate (Debat Aktif). 

3. Aspek yang akan ditingkatkan adalah kemampuan berkomunikasi. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak penulis 

teliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah melalui strategi pembelajaran Active Debate (Debat Aktif)dapat 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi PPKn pada siswa kelas V SD Negeri 

Pati Lor 02 Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi PPKn melalui penerapan strategi pembelajaran Active Debate pada 

siswa kelas V SDN Pati Lor 02 Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu: 

1. Manfaat bagi Siswa 

Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

dalam pembelajaran PPKn. 

2. Manfaat bagi Guru 

Dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan dan pengalaman bagi para 

guru utamanya dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas sebagai upaya 

perbaikan pembelajaran. 

3. Manfaat bagi Sekolah 

Dapat memotivasi pimpinan sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas bagi para guru sebagai upaya melakukan perbaikan 

pembelajaran. Ini berarti bahwa sekolah yang gurunya mengadakan PTK akan 

berkembang menjadi sekolah yang berkualitas. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Mata Pelajaran PPKn 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana untuk mengembangkan 

dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya Bangsa 

Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari siswa baik sebagai individu, masyarakat, warganegara 

dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku tersebut adalah 

seperti yang tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang tentang 

Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) yaitu perilaku yang memancarkan iman 

dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari 

berbagai golongan agama, perlaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan 

beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang 

beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan., perilaku yang 

mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan perorangan dan 

golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan diatas 
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melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya 

untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Strategi Pembelajaran Active Debate 

Menurut Hisyam Zaini, dkk (2008:38) strategi active debate 

merupakan strategi yang secara aktif melibatkan peserta didik di dalam kelas 

bukan hanya para pelaku debatnya saja, sedangkan menurut Moh.Uzer Usman 

(2000:87) adalah suatu strategi belajar mengajar yang lebih menekankan pada 

keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar baik secara fisik, mental, 

intelektual maupun emosional.  

Menurut Hisyam Zaini, dkk (2008:38) langkah-langkah penerapan 

strategi debat aktif ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan sebuah pernyataan yang kontroversial yang berkaitan 

dengan materi. 

b. Bagi kelas ke dalam dua tim. Minta satu kelompok yang “pro” dan 

kelompok yang “kontra”. 

c. Berikutnya, buat dua sampai empat sub kelompok dalam masing-masing 

kelompok debat. 

d. Siapkan dua sampai empat kursi (tergantung pada jumlah sub kelompok 

yang ada) untuk para juru bicara pada kelompok “pro” dan jumlah kursi 

yang sama untuk kelompok “kontra”. Siswa yang lain duduk di belakang 

para juru bicara. Mulailah debat dengan para juru bicara 

mempresentasikan pandangan mereka. Proses ini disebut argumen 

pembuka. 

e. Setelah mendengarkan argumen pembuka, hentikan debat dan kembali ke 

sub kelompok. Setiap sub kelompok untuk mempersiapkan argumen 

mengkaunter argumen pembuka dari kelompok lawan. Setiap sub 

kelompok memilih juru bicara, usahakan yang baru. 

f. Lanjutkan kembali debat. Juru bicara yang saling berhadapan diminta 

untuk memberikan kaunter argumen. 

g. Pada saat yang tepat akhiri debat. Tidak perlu menentukan kelompok 

mana yang menang, buatlah kelas melingkar. Pastikan kelas terintegrasi 
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dengan meminta mereka duduk berdampingan dengan mereka yang berada 

di kelompok lawan.diskusikan apa yang peserta didik pelajari dari 

pengalaman debat tersebut. 

3. Kemampuan Berkomunikasi 

Pengertian kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1993:522) adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Pengertian komunikasi 

menurut Riyono Praktiko (1990:21) bahwa “Komunikasi adalah suatu 

pernyataan antara manusia yang bersifat umum dengan menggunakan 

lambang yang dimengerti”. Sedangkan pengertian komunikasi menurut Onong 

Uehjena Effendi (1988:6) bahwa “komunikasi adalah penyampaian suatu 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk 

mengubah sikap, pendapat atau pikiran, baik langsung secara lisan maupun 

tidak langsung”.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, 

atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami 

apa yang dimaksudkan dengan baik, secara langsung lisan atau tidak langsung.  

Indikator kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Menyajikan dengan bahasa yang sederhana tetapi benar, sehingga mudah 

dimengerti khalayak. 

b. Menyajikan bahan secara sistematis. 

c. Menguasai bahan yang disajikan. 

d. Memberikan contoh-contoh sederhana tetapi penting penting yang berasal 

dari kehidupan sehari-hari. 

e. Menyesuaikan diri dengan khalayak secara serta merta dan cepat. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini akan diadakan di SDN Pati Lor 02 Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati. 
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Subyek Penelitian 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Pati Lor 02 Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati yaitu 49 siswa yang terdiri dari 27 siswa putra dan 22 siswa 

putri. Dan berkolaborasi dengan rekan peneliti lain. 

2. Obyek penelitian ini adalah kemampuan berkomunikasi siswa dan strategi 

pembelajaran Active Debate. 

Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto (2008),  model penelitian tindakan kelas adalah secara 

garis besar terdapat 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengamatan, dan Refleksi. 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang akan 

dilakukan oleh peneliti secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian, maka jelas 

bahwa penelitian ini tidak menguji hipotesis secara kualitatif, akan tetapi lebih 

bersifat untuk mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan yang ada. Penelitian ini 

menggunakan pola penelitian siklus. 

Pengumpulan Data 

a. Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan 

berkomunikasi siswa didalam mengikuti proses belajar mengajar.  

b. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah pelaksanaan 

pembelajaran, yang terdiri atas materi Usaha Mempertahankan NKRI. 

c. Dokumentasi, Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang 

berada berada diluar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian 

tersebut.  

Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi, dalam penelitian ini digunakan dua lembar observasi yaitu 

lembar observasi pelaksanaan strategi active debate dan lembar observasi 

kemampuan berkomunikasi PPKn. 

2. Pedoman Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
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mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).  

3. Tes, soal tes untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar PPKn setelah 

pembelajaran 

4. Dokumentasi, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nama anak, daftar nilai 

siswa, daftar kelompok, dan lembar observasi 

Indikator Kinerja 

Adapun yang menjadi indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa mencapai 80% 

dari 49 siswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Sekolah 

1. Nomor Statistik Sekolah (NSS)   :  10103181000 

2. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)  :  20316113 

3. Nama Sekolah     :  SD Negeri PatiLor 02 

4. Status Sekolah     :  Negeri 

5. Alamat Sekolah     :  Jl. RA. Kartini no 22b 

6. Kelurahan/ Desa     :  Kel. PatiLor 

7. Kecamatan      :  Pati 

8. Kabupaten      :  Pati 

9. Propinsi      :  Jawa Tengah 

10. Kode Pos      :  59114 

Visi dan Misi Sekolah 

1. Visi 

“Unggul Dalam Mutu, Santun Dalam Bertindak,Mantap Dalam Iman Dan 

Taqwa”. 

2. Misi  

Indiaktor misi sekolah: 
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a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan agar senantiasa dalam bertindak 

selalu dalm koridor yang benar. 

b. Meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajar agar tercipta generasi 

penerus bangsa yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 

c. Menumbuh kembangkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat 

bersaing menghadapi tantangan di masa mendatang untuk mencapai 

prestasi. 

Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama menjadi guru di SDN Pati Lor 

02, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran PPKn. Terutama 

kurangnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi terutama saat diskusi 

kelompok dan prestasi belajar PPKn masih rendah. Hal itu terdeteksi pada saat 

siswa diminta oleh guru untuk menjelaskan materi yang sedang dibahas dengan 

bahasa yang runtut, baik, dan benar. Isi pembicaraan yang disampaikan oleh siswa 

tersebut tidak akurat dan berbelit-belit. Selain itu siswa juga berbicara tersendat-

sendat sehingga isi pembicaraan menjadi tidak jelas. 

Kemampuan berbicara atau berkomunikasi siswa sangat rendah. Dan, 

kalaupun ada beberapa dari mereka yang memiliki keberanian, sekitar 3 sampai 4 

siswa (15%-21%), namun berbicaranya masih tersendat-sendat, tidak akurat dan 

tidak runtut.Standar kompetensi dan kompetensi dasar PPKn kelas V memang 

sarat akan materi, di samping cakupannya luas. Jika dilihat dari hasil ulangan 

harian sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan yaitu sebesar 75. Dari 49 siswa hanya 22% (11 siswa) yang sudah 

memenuhi KKM, sedangkan 78% (38 siswa), belum memenuhi KKM. 

Deskripsi Siklus I 

Siklus I dilakukan dua kali pertemuan yaitu tanggal 19 dan 26 November 

2013, pembelajaran dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Kegiatan awal ini dimulai dengan guru membuka pelajaran dengan 

berdoa bersama, dilanjutkan dengan absensi dan appersepsi. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hasil dari observasi yang 
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telah dilakukan pada tindakan kelas siklus I, ditemukan bahwa kemampuan 

berkomunikas siswa mencapai 56% dan dalam pelaksanaan pembelajaran strategi 

active debate prosentase guru dan siswa mencapai 61,42%. Ini berarti 

dibandingkan dengan sebelum diadakan siklus I ada peningkatan kemampuan 

berkomunikasi siswa. 

Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan tanggal 3 Desember 

2013. Pada siklus II guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta pengarahan 

terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Dari hasil 

pelaksanaan tindakan kelas Siklus II ditemukan bahwa kemampuan 

berkomunikasi siswa mencapai 88% dan dalam pelaksanaan pembelajaran strategi 

active debateprosentase guru dan siswa mencapai 83%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan berkomunikasi siswa dalam 

pembelajaran PPKn dan sudah memenuhi indikator pencapaian keberhasilan 

dalam penelitian ini. 

Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian didapatkan dari analisis penelitian yang 

merupakan kerjasama peneliti, rekan guru, kepala sekolah, dan siswa kelas V 

SDN Pati Lor 02. Dalam rangka meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa 

dalam pembelajaran PPKn peneliti melakukan perubahan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Pada awalnya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab 

dan tanpa menggunakan strategi inovatif 

Berdasarkan penelitian dari pra siklus, siklus I, dan siklus II terdapat 

peningkatan kemampuan berkomunikasi siswa yang sangat signifikan. Sehingga 

terjawablah dari hipotesis penelitian bahwa penerapan strategi active debate dapat 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa PPKn. Dan hasilnya terbukti 

baik memenuhi indikator pencapaian yang ingin dicapai yaitu 80% 
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KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa kelas V 

SDN Pati Lor 02 dengan penerapan strategi pembelajaran active debate, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi pembelajaran active debate dapat meningkatkan 

ketrampilan meringkas isi bacaan cerita dalam pembelajaran PPKn pada siswa 

kelas V SDN Pati Lor 02 tahun pelajaran 2013/ 2014”.Penelitian ini 

menghasilkan peningkatan kemampuan berkomunikasi siswa dari setiap 

siklusnya sebelum pembelajaran/ pra siklus (35%), siklus I meningkat (56%), 

dan siklus II meningkat (88%). 

2. Kemampuan berkomunikasi siswa yang meliputi beberapa indikator yaitu: (1) 

menyajikan dengan bahasa yang sederhana tetapi benar, sehingga mudah 

dimengerti khalayak; (2) menyajikan bahan secara sistematis; (3) menguasai 

bahan yang disajikan; (4) memberikan contoh-contoh sederhana tetapi penting 

yang berasal dari kehidupan sehari-hari; (5) menyesuaikan diri dengan 

khalayak. 

3. Hipotesis yang dirumuskan “Penerapan strategi pembelajaran active debate 

dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi pada siswa kelas V SDN Pati 

Lor 02 Kec.Pati Kab.Pati Tahun Pelajaran 2013/ 2014.” Dapat diterima atau 

telah terbukti. 

Implikasi 

Kesimpulan di atas mengimplikasikan bahwa strategi pembelajaran active 

debatemempunyai dampak positif terhadap peningkatan kemampuan 

berkomunikasi siswa. Dampak tersebut yaitu peningkatan kemampuan 

berkomunikasi siswa dalam pembelajaran PPKn dengan materi pentingnya 

persatuan dan kesatuan NKRI 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, 

antara lain: 
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1. Bagi Guru 

a) Guru harus mampu menerapkan model pembelajaran PPKn yang 

bervariasi agar siswa tidak merasa jenuh. 

b) Guru dapat mengukur kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan 

melakukan penelitian, sehingga menciptakan pengetahuan dan wawasan 

dalam penerapan pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

Siswa yang pandai harus membagi ilmunya kepada siswa lain dan siswa yang 

merasa kurang pandai harus terus berusaha atau mencari tahu. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian tindakan kelas dalam rangka pengembangan pembelajaran PPKn 

perlu peningkatan dan disosialisasikan. 
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