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RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul “Aktivitas belajar siswad alam proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan di kelas X SMA Negeri 1 Bonti Kabupaten Sanggau ”. Adapun 
pokok permasalahannya adalah dalam penelitian ini “Bagaimanakah aktivitas belajar 
siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas X SMA 
Negeri 1 Bonti Kabupaten Sanggau ?”. Agar tidak memperluas permasalahan, maka 
penulis telah membagi kedalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah dalam 
penelitian ini adalah : “ Bagaimanakah Visual activities, Oral activities, Listening 
activities, dan Writing activities siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan  Di KelasX SMA Negeri 1 Bonti Kabupaten Sanggau ?”. 
Berdasarkan hasil penelitian. Visual activities di kelas X SMA Negeri 1 Bonti 
Kabupaten Sanggau untuk mencakup indikator membaca sudah dikatakan baik.  Unsur 
unsur yang terlihat atau nampak yang mempengaruhi baiknya aktivitas membaca para 
perserta didik di kelas X SMA negeri 1 Bonti Kabupaten Sanggau yaitu para siswa 
tampak terlihat aktif untuk membaca meskipun ada beberapa orang yang belum aktif, 
guru tidak pernah meninggalkan kelas yaitu mengawasi, membimbing para perserta 
didik sampai jam pelajaran selesai serta untuk indikator yang mencakup 
memperhatikan gambar di kelas X SMA Negeri 1 Bonti Kabupaten Sanggau sudah 
dikatakan baik juga. “ baik ” . Antusias para perserta didik terlihat atau muncul, 
bergairah untuk mengikuti pelajaran yang akan dan sedang berlangsung dan para siswa 
terlihat lebih mudah untuk memahami materi-materi yang di sampaikan. Oral 
activities di kelas X SMA Negeri 1 Bonti Kabupaten Sanggau untuk mencakup 
indicator bertanya, memberikan saran dan mengemukakan pendapat masih sangat 
perlu strategi, penerapan, perlakuan-perlakuan dalam pembelajaran, penindakan, 
pengunaan model, metode, temuan pembelajaran dan belajar yang bisa mengefektifkan 
proses belajar-mengajar dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan Oral activities para siswa khususnya, sehingga tercapainya tujuan 
atau tercapainya hasil belajar. Listening activities di kelas X SMA Negeri 1 Bonti 
Kabupaten Sanggau untuk mencakup aktivitas mendengarkan sudah dikatakan “ baik 
”. terlihat bahwa siswa tertip untuk mendengarkan penjelasan materid dari guru meski 
ada beberapa ada satu atau dua siswa yang masih kurang dalam hal ini. Sedangkan 
aktivitas percakapan masih sangat perlu di tumbuhkembangkan, penindakan, 
perlakuan, penerapan  model, metode, temuan, cara-cara belajar untuk mengefektifkan 
proses belajar mengajar yang bisa untuk mengatasi permasalahan. Writing activities di 
kelas X SMA Negeri 1 Bonti Kabupaten Sanggau, dikatakan “ baik ” , walaupun untuk 
menulis laporan hamper tidak pernah akan tetapi para perserta didik masih mau untuk 
menulis hasil kerja kelompok mereka sebagai laporan hasil belajar. Untuk menulis 
laporan hasil proses belajar mengajar perludi terapkan dan dikiatkan oleh guru kepada 
siswa atau pun guru itu sendiri sehingga menajadi evaluasi bersama-sama untuk 
kedepannya demi tercapainya tujuan belajar. Sebelum pelaksanaan proses 
pembelajaran berlangsung diharapkan guru untuk membuat perencanaan menggunakan 
model, metode, temuan-temuan, cara-cara belajar untuk mengefektifkan proses belajar 
mengajar yang bisa untuk mengatasi permasalahan dalam proses mengajar dalam 
pembelajaran yang bisa mengefektifkan proses belajar dan yang dapat membangkitkan 
semangat belajar siswa atau aktivitas siswa sehingga pada saat pelaksanaan belajar 
tidak menimbulkan aktivitas siswa yang tidak kondusif dan tercipta suasana yang baik. 




