
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 
 

 
Hasil Pengamatan Guru dan Aktivitas siswa dalam Penggunaan Permainan Tradisional 
Tumbawa Berbasis Barcode Siklus I 
 

Pada pelaksanaan penelitian siklus I, guru melakukan langkah-langkah yang dalam 
pelaksanaan penelitian dengan penggunaan permainan tradisional tumbawa berbasiswa 
barcode seperti Guru memperlihat gambar budaya di Indonesia, Guru menjelaskan dengan 
singkat tentang keberagaman budaya di Indonesia, Guru membagi siswa kedalam kelompok, 
Guru menjelaskan aturan permainan tradisional Tumbawa dalam pembelajaran secara 
berkelompok, Guru membagikan kartu gambar budaya di Indonesia dan kartu barcode 
gambar daerah (provinsi) di Indonesia, Secara berkelompok siswa mencari pasangan kartu 
kartu gambar budaya di Indonesia dan kartu barcode gambar daerah (provinsi) di Indonesia, 
Setiap kelompok menempelkan pada papan tumbawa pasangan kartu kartu gambar budaya 
di Indonesia dan kartu barcode gambar daerah (provinsi) di Indonesia, Guru memberikan 
waktu terbatas kepada siswa dan menghentikan permainan sesuai batas waktu yang telah 
ditetapkan, Guru memeriksa hasil pekerjaan kelompok yang telah di tempelkan pada papan 
tumbawa.  
Kegiatan guru dalam proses pembelajaran dengan penggunaan Permainan Tradisional 
Tumbawa berbasiswa Barcode  pada siklus I, ditunjukkan berdasarkan lembar hasil 
pengamatan observasi pengamatan kegiatan guru pada siklus I dalam pembelajaran dengan 
penggunaan permainan tradisional tumbawa menunjukkan dari 22 aspek pengamatan dengan 
perolehan skor sangat baik berjumlah 3 aspek atau 13 %, skor baik 8 aspek atau 37%, skor 
cukup 7 aspek atau 32 %, dan skor kurang 4 aspek atau 18%. Hasil analisis pengamatan 
kegiatan guru dalam pembelajaran kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga 
mempengaruhi hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus I dari 20 
aspek pengamatan, dengan perolehan skor sangat baik 3 aspek atau 15 %, skor baik 5 aspek 
atau 25 %, skor cukup 8 aspek atau 40 % dan skor kurang 4 aspek atau 20%. 
 

Hasil Belajar Siswa  Siklus I 

Tabel  1.  Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Frekuensi  Rentang Nilai 
Persentase 
Perolehan 

Tuntas 
Ya Tidak 

1 - 91 – 100 -   
2 1 Orang 83 - 90 7 % √  
3 6 Orang 74 - 82 40 % √  
4 8 Orang  < 74 53 %  √ 
 Ketuntasan Klasikal 47 %   

 

Berdasar tabel  di atas, dapat terlihat bahwa hasil belajar siswa pada siklus I belum 
memenuhi kriteria ketuntasan dengan persentase 75 % dari semua jumlah siswa. Karena dari 
15 orang siswa hanya terdapat 7 orang siswa atau 47 % memperoleh kriteria tuntas sedangkan 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai 
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



8 orang atau 53 % tidak tuntas. Dari hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus I masih 
belum mencapai target ketuntasan yang direcanakan. Oleh karena itu akan dilanjutkan pada 
tindakan selanjutnya.  

Akumulasi dari hasil pengamatan kegiatan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 
siswa pada siklus I digambar dalam diagram berikut ini: 

 

Hasil Pengamatan Guru dan Aktivitas siswa dalam Penggunaan Permainan Tradisional 
Tumbawa Berbasis Barcode Siklus II 
  Rencana dalam tindakan pembelajaran pada siklus II didasarkan pada hasil refleksi 
terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus I. Dalam perencanaan pada siklus II, peneliti 
melakukan beberapa hal diantaranya mempersiapkan kembali materi PPKn yang akan 
diajarkan, menyusun kembali RPP dengan menitik beratkan pada penggunaan permainan 
tradisional Tumbawa berbasis Barcode, serta mempersiapkan media pendukung lainnya 
dalam proses pembelajaran, seperti kartu gambar budaya di Indonesia, barcode nama daerah 
di Indonesia, membuat lembar observasi pengamatan kegiatan guru, lembar observasi 
pengamatan aktivitas siswa dan tes sebagai bahan evaluasi untuk mendapatkan hasil belajar 
siswa.  
 Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II dengan penggunaan permainan tradisional 
tumbawa berbasiswa barcode guru melakukan langkah-langkah pada inti pembelajaran 
seperti: a) guru memperlihat gambar budaya di Indonesia, b) Guru menjelaskan dengan 
singkat tentang keberagaman budaya di Indonesia, c) Guru membagi siswa kedalam 
kelompok, d) Guru menjelaskan aturan permainan tradisional Tumbawa dalam 
pembelajaran secara berkelompok, e) Guru membagikan kartu gambar budaya di Indonesia 
dan kartu barcode gambar daerah (provinsi) di Indonesia, f) Secara berkelompok siswa 
mencari pasangan kartu kartu gambar budaya di Indonesia dan kartu barcode gambar 
daerah (provinsi) di Indonesia, g) Setiap kelompok menempelkan pada papan tumbawa 
pasangan kartu kartu gambar budaya di Indonesia dan kartu barcode gambar daerah 
(provinsi) di Indonesia, h) Guru memberikan waktu terbatas kepada siswa dan 
menghentikan permainan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, i) Guru memeriksa hasil 
pekerjaan kelompok yang telah di tempelkan pada papan tumbawa, j) Guru melakukan 
refleksi pada setiap kelompok diakhir permainan, k) Guru melakukan tanya jawab dengan 
siswa, terkait materi bersama siswa. 
 Berdasarkan analisis hasil pengamatan pembelajaran pada siklus II dengan penggunaan 
permainan tradisional tumbawa berbasis barcode pada pembelajaran PPKn dari 22 aspek 
pengamatan terdapat 8 aspek atau 36 % memperoleh kategori sangat baik, 11 aspek atau 50 
% dengan kategori baik dan 3 aspek atau 14 % dengan kategori cukup. Sehingga diakumulasi 
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dari capaian kategori sangat baik dan baik memperoleh hasil 86 %. Dari peningkatan aspek 
hasil pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran memberikan dampak yang signifikan 
pada aktivitas siswa dalam pembelajara. Hal ini terlihat dari 20 aspek pengamatan terdapat 
8 aspek atau 40 % memperoleh kategori sangat baik, 10 aspek atau 50 % memperoleh 
kategori cukup dan 2 aspek atau 10 % memperoleh kategori cukup. Sehingga hasil akumulasi 
kategori sangat baik dan baik mencapai 90 %. Dengan demikian pengamatan kegiatan guru 
dan aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus II menunjukkan terjadi peningkatan 
sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Hasil Belajar Siswa  Siklus II 
  Pelaksanaan pembelajaran siklus II, dari hasil pengamatan menunjukkan perbaikan 
dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga memberikan dampak yang 
baik kepada siswa ketika menerima pembelajaran. Peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran digambarkan pada tabel hasil belajar siswa pada siklus II berikut ini. 

Tabel  2.  Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Frekuensi  Rentang Nilai 
Persentase 
Perolehan 

Tuntas 
Ya Tidak 

1 5 Orang 91 – 100 33 %   
2 7 Orang 83 - 90 47 % √  
3 1 Orang 75 - 82 7 % √  
4 2 Orang  < 75 13 %  √ 
 Ketuntasan Klasikal 87 %   

   

Berdasarkan gambaran tabel  hasil belajar siswa siklus II di atas, dapat terlihat bahwa 
hasil belajar siswa siklus II terjadi peningkatan dari hasil pembelajaran  sebelumnya. Hasil 
belajar siswa siklus II dari 15 orang siswa terdapat 13 orang siswa atau 87 % memperoleh 
kriteria tuntas sedangkan 2 orang atau 13 % tidak tuntas. Dari hasil capaian belajar siswa 
pada pembelajaran siklus II telah mencapai target indikator keberhasil yang diharapkan. 
 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus 
didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis 
luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui 
Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

 

Sebagaimana yang telah ditargetkan/dijanjikan pada proposal penelitian ini, bahwa pada tahun  2020 jenis luaran yang 
dihasilkan adalah  Jurnal Internasional dengan status Ketercapaian sudah terbit pada jurnal internasional (Journal of Asian 
Multicultural Research for Educational Study) ISSN : 2708-9703 Vol. 1 No 2, 2020 (Page 005-011) DOI: 
http://doi.org/10.47616/jamres.v1i2.45 dengan judul artikel  Use of Barcode Based Traditional Games in Improving Student 
Learning Outcomes in Learning Citizenship Education (PPKN) 
 
 

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana 
terlihat pada bagian isian mitra 
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F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran 
penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penelitian yaitu mendapatkan izin orang tua untuk mengumpulkan  siswa belajar 
didalam kelas karena masih dalam masa covid 19 

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan 
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 
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H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. 
Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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