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ABSTRAK 

Jayanti, Dwi Esti. 2012. Keefektifan Penggunaan Model 
PembelajaranKooperatifTeknik Make A Matchterhadap Aktivitas dan Hasil 
Belajar IPS Materi Perkembangan Teknologi Kelas IV SD Negeri 
Pekiringan 02 Kabupaten Tegal. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. 
Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd, II. Ika Ratnaningrum S. Pd, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Pembelajaran IPS, Model Pembelajaran Kooperatif teknikMake A 

Match, Aktivitas, dan Hasil Belajar. 
 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di 
SD.Dalam pembelajaran IPS, guru masih menggunakan metode konvensional 
seperti ceramah dan pemberian tugas, sehingga siswa bosan dan kurang tertarik 
dengan pelajaran IPS. Model kooperatifteknikmake a matchdapat dijadikan 
alternatif dalam pembelajaran IPS, karena dapat membantu siswa mempelajari 
materi pelajaran dan mampu mengaktifkan siswa, sehingga pembelajarannya lebih 
efektif dan bermakna. Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan aktivitas belajar 
siswa dan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar IPS antara siswa 
kelas IV yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatifteknikmake a match dan yang menggunakan metode 
konvensional pada materi Perkembangan Teknologi Produksi. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri Pekiringan 
02 Kabupaten Tegal tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 54 siswa yang 
terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas IVA dan IVB. Sementara sampel penelitian 
sebanyak 44 siswa yang diambil dengan menggunakan teknik sampel acak 
sederhana.Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu true 
experimental design (eksperimen yang betul-betul)dengan bentuk Pretest-Posttest 
Control Group Design.Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi product 
moment untuk uji validitas dan Cronbach’s Alpha untuk uji reliabilitas instrumen. 
Metode Lilliefors untuk uji normalitas data, independent sample t test untuk uji 
homogenitas dan uji t untuk uji hipotesis. Semua penghitungan tersebut diolah 
dengan menggunakan program SPSS versi 17. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor aktivitas belajar siswa kelas 
ekperimen pada pertemuan pertama sebesar79,61 dan pertemuan kedua 
sebesar85,27.Adapun persentase keaktifan belajar siswa pada pertemuan pertama 
sebesar79,61% dengan kriteria keaktifan belajar siswa sangat tinggi dan 
pertemuan kedua sebesar85,27% dengan kriteria sangat tinggi juga. Sedangkan 
rata-rata skor aktivitas belajar siswa kelas kontrol pada pertemuan pertama 
sebesar 70,65 dan pertemuan kedua sebesar 74,86. Adapun persentase keaktifan 
belajar siswa pada pertemuan pertama sebesar 70,65% dengan kriteria keaktifan 
belajar siswa tinggi dan pertemuan kedua sebesar 74,86% dengan kriteria tinggi 
juga. Hasil belajar siswa diperoleh rata-rata nilai kelas eksperimensebesar 
74,76,sedangkankelas kontrol sebesar 62,83. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung= 
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2,399 dan signifikannya sebesar 0,021. Harga ttabel dengan dk = 42 dan α = 0,05 
yaitu 2,018. Hal ini berarti thitung > ttabel (2,399>2,018) atau signifikansi 
0,021<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
kooperatifteknikmake a match berpengaruh efektif untuk meningkatkan aktivitas 
belajar siswa dan ada perbedaan hasil belajar IPS antara siswa kelas IV SD Negeri 
Pekiringan 02 Kabupaten Tegal yang mendapatkan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a match dan yang 
menggunakan metode konvensional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia.Pendidikan dapat 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki individu secara optimal, yaitu 

pengembangan potensi dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan 

spiritual, sesuai dalam tahap perkembangan dankarakteristik lingkungan 

disekitarnya.Menurut Munib dkk (2007: 34),pendidikan adalah usaha sadar dan 

sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk 

mempengaruhi siswa agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita 

pendidikan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara. 

 
Selanjunya dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab. 
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Berdasarkan pengertian pendidikan di atas, usaha sadar yang dapat 

dilakukan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yaitu membawa siswa ke 

dalam suasana yang menyenangkan pada saat pembelajaran. Jika siswa merasa 

senang dan nyaman, maka siswa tersebut akan lebih termotivasi untuk terus 

belajar. Sebagaimana yang dinyatakan Brunner dalam Sugandi dkk (2008: 36) 

bahwa terdapat empat hal pokok penting yang perlu diperhatikan yaitu peranan 

pengalaman struktur pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu, intuisi, dan cara 

membangkitkan motivasi belajar. Siswa yang mempunyai motivasi yang lebih  

untuk belajar biasanya akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Hasil belajar 

yang baik juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam 

setiap satuan pendidikan dasar dan menengah seperti tercantum dalam 

Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar proses, yaitu dilaksanakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, 

serta psikologis siswa. 

Tujuan yang ingin dicapai setelah siswa memperoleh pendidikan yaitu  

adanya perubahan, dari belum tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tidak memiliki 

keterampilan kemudian memiliki keterampilan. Ranah yang menjadi muara dari 

suatu pendidikan yaitu adanya peningkatan pada aspek kognitif atau pengetahuan, 

afektif atau sikap, dan psikomotorik yang semakin optimal setelah siswa 

memperoleh pendidikan.Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, maka 
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pendidikan harus dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan.Salah 

satunya yaitu pembelajaran yang dilaksanakan di tingkat sekolah dasar(SD). 

Dalam proses pembelajaran, siswa diajarkan beberapa mata pelajaran. Salah satu 

diantaranya yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial. 

IPS merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang manusia dan dunia 

sekelilingnya. Kajian IPS yaitu tentang hubungan antarmanusia. Latar telaahnya 

yaitu kehidupan nyata manusia (Masitoh, Susilo, dan Soewarso 2010:3). Menurut  

Barth dan Shemis (1980) dalam Masitoh, Susilo, dan Soewarso (2010: 3), hal-hal 

yang dikaji dalam IPS yaitu a) pengetahuan; b) pengolahan informasi; c) telaah 

nilai dan keyakinan; dan d) peran serta dalam kehidupan. Keempat butir bahan 

belajar tersebut menjadi jalan bagi pencapaian tujuan IPS. Gross (1978) dalam 

Solihatin dan Raharjo (2008: 14)menyebutkan bahwa tujuan IPS adalah untuk 

mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya di 

masyarakat, secara tegas ia mengatakan ”to prepare students to be well-

functioning citizens in a democratic society”. Tujuan lain dari IPS yaitu untuk 

mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, 

serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi (Solihatin dan Raharjo2008: 15). 

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari pembelajaran IPS, maka dibutuhkan 

suatu pola pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan 

tersebut.Menurut Kosasih (1994) dalam (Solihatin dan Raharjo 2008: 15), 

kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan berbagai 

model, metode, dan strategi pembelajaran harus ditingkatkan.Model maupun 
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metode pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan materi yang sedang 

diajarkan, karena tidak semua metode maupun model pembelajaran dapat 

digunakan untuk semua materi. Pemilihan model pembelajaran akan mendukung 

proses dan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan 

berjalan dengan maksimal apabila guru menerapkan suatu metode atau model 

pembelajaran yang tepat. 

Namun dalam kenyataannya, proses pembelajaran di SD masih belum 

berjalan maksimal.Guru masihmenggunakan metode konvensional yang 

didominasi dengan metode ceramah dan metode tanya jawab serta penugasan 

sebagai metode pelengkap, kadangkala untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

diberi perlakuan latihan soal atau drill, sehingga kurang mampu merangsang 

siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi 

pembelajaran seperti ini jelas tidak mendorong pengembangan potensi diri siswa 

dalam pembelajaran, karena hanya mengandalkan komunikasi satu arah yaitu 

berpusat pada guru dan siswa hanya duduk, diam, dengar, catat dan 

hafal.Komunikasi yang satu arah akan mengakibatkan siswa pasif dan kegiatan 

pembelajaran menjadi sangat menjemukan, karena penyajiannya bersifat 

monoton, sehingga siswa kurang antusias dan mengakibatkan pembelajaran IPS 

kurang menarik. 

Keadaan yang demikian juga terjadi dalam proses pembelajaran IPS di kelas 

IV SD Negeri Pekiringan 02 Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelas IVB yang bernama Ade Trio Handoko pada hari Selasa, 3 

Januari 2012, diperoleh keterangan bahwa selama ini guru masih menggunakan 

metode konvensional yang didominasi ceramah, tanya jawab dan latihan soal atau 
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drill. Guru menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi, sehingga 

komunikasi hanya bersifat satu arah. Dalam pembelajaran hanya guru yang aktif 

(berbicara), sedangkan siswanya pasif, lebih banyak mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru, sehingga siswa cenderung bosan saat proses 

pembelajaran.  

Memperhatikan permasalahan di atas, sudah selayaknya 

dalam pembelajaran IPS dilakukan suatu inovasi. Inovasi adalah suatu ide, hal-hal 

yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau 

dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang. Hal yang 

baru itu dapat berupa hasil invensi atau diskoveri, yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Inovasi yang akan 

dibahas disini yaitu inovasi di bidang pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu 

perubahan yang baru dan kualitatif  berbeda dari sebelumnya yang sengaja 

diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu 

dalam pendidikan (Sa’ud 2009:5-6). Inovasi di bidang pendidikan diaplikasikan 

dalam pembelajaran dengan penggunaan berbagai model pembelajaran yang 

bervariasi. Dari sekian banyak model pembelajaran, salah satu model 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian, menyenangkan, memotivasi, 

mengaktifkan, dan mengembangkan kemampuan siswa serta dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi Perkembangan Teknologi Produksi 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a match.  

Slavin (1995) dalam Isjoni (2010:15) mengemukakan “in cooperative 

learningmethods, students work together in four member teams to master material 

initially presented by the teacher”.Dari uraian yang dikemukakan oleh Slavin 
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dapat diartikan bahwa dalam metode pembelajaran kooperatif, siswa bekerjasama 

dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4anggotauntuk menguasai 

materi awal yang disajikan oleh guru. 

Make a match merupakan pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dan 

kecepatan diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model 

pembelajaran make a match(mencari pasangan) yang dikembangkan oleh Curran 

(1994) adalah pembelajaran aktif untuk mendalami atau melatih materi yang telah 

dipelajari. Setiap siswa menerima satu kartu, kartu itu bisa berisi pertanyaan, dan  

bisa berisi jawaban. Selanjutnya mereka mencari pasangan yang cocok sesuai 

dengan kartu yang dipegang. Salah satu keunggulan teknik ini yaitu siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam  suasana yang 

menyenangkan (Lie 2004: 55). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Penggunaan Model 

Pembelajaran KooperatifTeknikMake a Match terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPS Materi Perkembangan Teknologi pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Pekiringan 02 Kabupaten Tegal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

(1) Siswa kurang antusias/tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

(2) Guru kurang variatif dalam menerapkan metode dan model yang 

digunakan dalam pembelajaran IPS. 
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(3) Peran guru sangat dominan sebagai sumber belajar. 

(4) Komunikasi antara guru dan siswa masih bersifat satu arah.  

(5) Pembelajaran tidak menyenangkan. 

  

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang terlalu luas perlu dibatasi agar pembahasan dapat lebih 

mendalam. Pembatasan masalah juga diperlukan untuk menghindari kesalahan 

maksud dan tujuan penelitian serta agar lebih efektif dan efisien dalam 

mengadakan penelitian, peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

(1) Materi perkembangan teknologi meliputi teknologi produksi, komunikasi 

dan transportasi. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu materi 

Perkembangan Teknologi Produksi. 

(2) Variabel yang akan diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar IPS siswa 

pada materi Perkembangan Teknologi Produksi. 

(3) Penelitian ini memfokuskan pada keefektifan penggunaan model 

pembelajaran kooperatifteknik make a match dalam pembelajaran IPS 

materi Perkembangan Teknologi Produksi. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan 

yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas IV antara yang 

mendapat pembelajaran IPS dengan model pembelajaran 
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kooperatifteknikmake a matchdan yang menggunakan metode 

konvensional? 

(2) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas IV antara yang 

mendapat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a matchdan yang menggunakan metode 

konvensional? 

Dari  identifikasi  masalah  dan  rumusan  masalah  di atas, pemecahan 

masalah yang diajukan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match untukmeningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV materi Perkembangan Teknologi Produksi. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini ada dua yaitu: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan 

model pembelajaran kooperatifteknikmake a match dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS kelas IV di SD Negeri Pekiringan 02 pada materi 

Perkembangan Teknologi Produksi. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 

(1) Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas belajar siswa kelas IV 

pada materi Perkembangan Teknologi Produksiantara yang 
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pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake 

a match dan yang menggunakan metode konvensional. 

(2) Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa kelas IV 

pada materi Perkembangan Teknologi Produksi antara yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake 

a match dan yang menggunakan metode konvensional. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Selain dari tujuan utama yang hendak dicapai dalam suatu penelitian, juga 

terdapat manfaat sebagai dampak tercapainya tujuan penelitian tersebut. Manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1.6.1 Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu: 

(1) Menumbuhkan semangat belajar dalam kegiatan pembelajaran 

yangmenyenangkan. 

(2) Dapat bekerjasama dan memahami sendiri materi IPS yang dipelajari. 

(3) Meningkatnya hasil belajar IPS pada materi Perkembangan Teknologi 

Produksi. 

1.6.2 Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu: 

(1) Membantu menciptakan suatu kegiatan belajar IPS yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa. 

(2) Menambah wawasan dan pengalaman tentang model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match. 
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(3) Sebagai bahan masukan dalam memilih model pembelajaran yang tepat 

dalam pembelajaran IPS. 

1.6.3 Bagi Sekolah 

Sekolahdapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian Eurika Adinda pada tahun 2011 yang berjudul ”Penerapan 

Model Pembelajaran Make A Match untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas IV SDN Ardimulyo 03 Singosari Malang”, menunjukkan 

bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

tersebut,meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari rata-rata nilai aktivitas dan 

hasil belajar siswa dari setiap siklus.Pada siklus I, rata-rata nilai hasil belajar 

siswa 68.Pada siklus II meningkat menjadi 87 dan rata-rata nilai aktivitas belajar 

siswa dari 63 pada siklus I menjadi 91 pada siklus II. 

Hasil penelitian BennyHermanto pada tahun 2011 dalam skripsinya yang 

berjudul ” Efektivitas Metode Cooperative Learning Tipe Make A Match terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Materi 

Globalisasi di SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Brebes”, menunjukkan bahwa 

aktivitas dan hasil belajar siswa menggunakan metodecooperative learningtipe 

make a match,meningkat.Peningkatan aktivitas siswa ditunjukkan oleh rata-rata 

nilai aktivitas siswa yaitu sebesar 80.Rata-rata nilai hasil belajar siswa kelas 

eksperimen yaitu sebesar73,04, sedangkan kelas kontrol sebesar 59,5. Pengaruh 

metodeCooperative Learningtipe make a matchditunjukkan dengan nilaithitung> 

dari ttabel, yaitu 3,357>2,069 dan signifikansi 0,002 < 0,05.  
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Hasil penelitian lainnya yaitu hasil penelitian Dwi Retnowati pada tahun 

2011 yang berjudul ”Penerapan Model Make A Match untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPA kelas V SDN Pandanwangi 04 Malang”, yang menunjukkan 

bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model cooperative 

learningtipe make a match,meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari rata-rata 

nilai aktivitas dan hasil belajar siswa dari setiap siklus. Pada siklus I, rata-ratanilai 

aktivitas belajar siswa 47,3. Pada siklus II meningkat menjadi 56,6 dan nilai hasil 

belajar siswa dari rata-rata sebesar 62,8 pada siklus I, meningkat menjadi 77,3 

pada siklus II. 

Dari beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan, terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan apa yang peneliti lakukan.Perbedaannya terletak pada jenis 

penelitian yang digunakan yaitu pada mata pelajaran IPS menggunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK), sedangkan yang peneliti lakukan yaitu jenis penelitian 

eksperimen, serta perbedaan pada materi dan mata pelajarannya yaitu IPA dan 

PKn. Persamaannya terletak pada model pembelajaran yang digunakan yaitu 

model pembelajaran kooperatifteknik make a match. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, membuktikan bahwa 

pembelajaran pembelajaran kooperatifteknikmake a match dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada beberapa mata pelajaran yaitu IPA, IPS dan 

PKn di sekolah dasar yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata nilai 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam 

meneliti apakah model pembelajaran kooperatifteknikmake a match efektif 

diterapkan dalam pembelajaran IPS pada materi Perkembangan Teknologi 

Produksi kelas IV SD Negeri Pekiringan 02 Kabupaten Tegal. 



13 
 

 
 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori dan hipotesis yang akan peneliti gunakan dalam penelitian 

ini antara lain: 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Dalam Anni dkk. (2007: 2), beberapa pakar psikologi mendefinisikan 

pengertian belajar antara lain Gagne dan Berliner (1983),yang berpendapat bahwa 

belajar merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena 

hasil pengalaman. Morgan et.al (1986) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan relatif permanen yang terjadi, karena hasil dari praktik atau 

pengalaman. Menurut Slavin (1994), belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. Lebih lanjut Gagne (1977) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung 

selama periode waktu tertentu dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan. 

Sementara dalam Suprijono (2010:2), beberapa pakar pendidikan  

mendefinisikan belajar, antara lain Travers, yang berpendapat bahwa belajar 

adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Cronbach mengemukakan 

belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. 

Menurut Slameto (2010:2), belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan dari hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (Hamalik 2008: 27). 
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Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian belajar dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi karena 

didahului oleh proses pengalaman dan bersifat relatif tetap (permanen) dalam arti 

tidak hanya terjadi pada saat siswa belajar, tetapi juga untuk waktu yang akan 

datang dan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. 

2.2.2 Aktivitas Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Suharso dan Retnoningsih 2005: 

25), aktivitas adalah kegiatan, kesibukan, keaktifan.Menurut Poerwadarminta 

(2003) dalam Yusfy (2011), aktivitas adalah kegiatan. Dalam kegiatan belajar, 

Rousseau dalam Yusfy (2011) mengemukakan aktivitas belajar adalah seluruh 

aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan 

psikis. 

Dari pendapat para ahli mengenai pengertian aktivitas belajar tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dalam proses belajar untuk mencapai tujuan belajar atau 

keberhasilan belajar. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, 

tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. 

Dalam proses pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam 

berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran yang dilakukan dengan aktivitas 

siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah 

kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda (Slameto 2010: 36). Siswa 

akan bertanya, mengajukan pendapat, mampu menjawab pertanyaan, berdiskusi 

dengan guru dan akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dan siswa 
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atau antarsiswa itu sendiri. Interaksi guru dengan siswa akan menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan, dimana siswa dapat melibatkan kemampuannya 

seoptimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan membentuk 

pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada meningkatnya hasil 

belajar siswa.  

2.2.3 Hasil Belajar 

Menurut Anni dkk (2007: 5), hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pebelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut bergantung padaapa yang dipelajari oleh 

pebelajar.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 250-1), hasil belajar merupakan hal 

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi siswa dan guru.Dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik daripada 

saat sebelum belajar.Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-

jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.Sementara dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Menurut Sudjana (2009: 22), 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya.  

Dari beberapa pengertian tentang hasil belajar oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki seseorang setelah mengalami suatu proses belajar yaitu berupa 

peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dalam bentuk 

perubahan perilaku. 
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2.2.4 Pengertian Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

pasal 1 ayat 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Menurut Komalasari (2010: 3), pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pebelajar yang direncanakan atau 

didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek 

didik/pebelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien.  

Menurut Briggs (1992) dalam Sugandi dkk (2008: 9-10), pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa, 

sehingga siswamemperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan 

lingkungan. Unsur utama dari pembelajaran yaitu pengalaman anak sebagai 

seperangkat event, sehingga terjadi proses belajar.  

Dari beberapa uraian pendapat tentang pembelajaran dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan siswa, baik 

interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung, yaitu melalui penggunaan berbagai media pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

2.2.5 Strategi Pembelajaran 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, dibutuhkan suatu strategi 

pembelajaran yang tepat.Strategi menurut Dick and Carey (1985) dalam Rusman 

(2011: 132), adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang 

digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. 
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Menurut Trianto (2011: 179-180), strategi pembelajaran mengandung 

empat pengertian sebagai berikut:  

(a) urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan guru dalam 
menyampaikan isi pelajaran kepada siswa; (b) metode pembelajaran, 
yaitu cara guru mengorganisasikan materi pelajaran dan siswa agar 
terjadi proses belajar secara efektif dan efisien; (c) media 
pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang 
digunakan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran; (d) waktu 
yang digunakan oleh guru dan siswa dalam menyelesaikan setiap 
langkah dalam kegiatan pembelajaran. 

 
Dari pengertian mengenai strategi pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara 

mengorganisasikan materi pelajaran dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu 

yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan. 

2.2.6 Model Pembelajaran KooperatifTeknikMake A Match 

Model pembelajaran kooperatif yang akan dibahas antara lain, yaitu: 

2.2.6.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Joyce & Weil (1980) dalam Rusman (2011: 133), model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Sementara Trianto (2011: 52) mengartikan model pembelajaran sebagai kerangka 

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran. 
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Dari beberapa pendapat tentang pengertian model pembelajaran di atas, 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu konsep yang disusun 

sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan belajar. 

2.2.6.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatifberasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim (Isjoni 2010: 15). Cooperative 

learning yang dalam bahasa Indonesia berarti pembelajaran kooperatif, 

merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan 

struktur kelompok yang heterogen (Slavin dalam Isjoni 2010: 12).  

Lie (2000) dalam Isjoni (2010: 16) menyebut pembelajaran 

kooperatifdengan istilah pembelajaran gotong-royong, yaitu sistem pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain 

dalam tugas-tugas yang terstruktur. Roger dkk (1992) dalam Huda (2011: 29) 

mengemukakan pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran 

kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus 

didasarkan pada perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok 

siswa yang di dalamnya setiap siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya 

sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang 

lain. 

 Emmerdan Gerwels (2002) mengemukakan kegunaan pembelajaran 

kooperatif sebagai berikut: 
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Cooperative learning (CL) provides an alternative to competitive or 
individualistic classroom activities by encouraging collaboration 
among students in small groups. The use of CL alters the structure of 
classroom activities and roles: the class organization changes to a 
multigroup structure, the teacher's role as an information transmitter 
is reduced, and the student's role shifts toward that of group 
participant and decision maker. 

 
Pendapat  Emmer and  Gerwels dapat diartikanbahwa pembelajaran 

kooperatif memberikan sebuah alternatif aktivitas kelas baik yang bersifat 

kompetitif ataupun perseorangan dengan mendorong kolaborasi diantara para 

siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegunaan dari pembelajaran kooperatif 

adalah mengubah bentuk aktivitas dan aturan-aturan kelas. Organisasi kelas 

berubah menjadi sebuah susunan multigrup, peran guru sebagai pengantar atau 

pentransfer informasi dikurangi dan peran siswa bergeser menjadi peserta yang 

aktif dalam kelompok dan pengambil keputusan.  

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran kooperatif di atas, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dimana siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil yang 

didalamnya terdapat interaksi antar anggotanya untuk menyelesaikan tugas 

bersama, setiap siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan 

didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. 

2.2.6.3 Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sanjaya (2009: 244-6), model pembelajaran kooperatif memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran Secara Tim 

Pembelajaran kooperatifadalah pembelajaran yang dilakukan secara tim. 

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus 
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mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim (anggota 

kelompok) harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

(2) Didasarkan pada Manajemen Kooperatif 

Manajemen dalam pembelajaran kooperatif mempunyai empat fungsi 

pokok, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan 

fungsi kontrol.Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatifmemerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran 

berjalan secara efektif. Fungsi pelaksanaan yaitu pembelajaran 

kooperatifharus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.Fungsi organisasi 

yaitu pembelajaran kooperatifadalah pekerjaan bersama antarsetiap anggota 

kelompok.Fungsi kontrol yaitupembelajaran kooperatifperlu ditentukan 

kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non tes. 

(3) Kemauan untuk Bekerjasama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan 

kelompok. Oleh sebab itu, prinsip kerjasama perlu ditekankan dalam 

pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran 

kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. 

(4) Keterampilan Bekerjasama 

Keterampilan bekerjasama ditunjukkan melalui aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran secara berkelompok.Siswa perlu didorong untuk mau dan 

sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2.2.6.4 Keunggulan Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sanjaya (2006: 249-50),keunggulan yang diperoleh dalam 

pembelajaran kooperatifantara lain: 
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(1) Melalui pembelajaran kooperatifsiswa tidak bergantung pada guru, tetapi 

dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan 

informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. 

(2) Pembelajaran kooperatifdapat mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengungkapkan ide dan gagasan secara verbal dan membandingkannya 

dengan ide-ide orang lain. 

(3) Pembelajaran kooperatifdapat membantu siswa untuk peka terhadap orang 

lain dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala 

perbedaan. 

(4) Pembelajaran kooperatifdapat membantusiswa untuk lebih bertanggung 

jawab dalam belajar. 

(5) Merupakan suatu model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan 

prestasi akademik dan kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa 

percaya diri, hubungan interpersonal dengan yang lain, dan 

mengembangkan keterampilan mengatur waktu. 

(6) Pembelajaran kooperatifdapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

menguji ide dan pemahamannya sendiri, serta menerima umpan balik. Siswa 

dapat mencoba memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan, 

karena keputusan yang dibuat merupakan tanggung jawab kelompoknya. 

(7) Pembelajaran kooperatifdapat meningkatkan kemampuan siswa 

menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. 

(8) Interaksi dalampembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi dan 

rangsangan untuk berpikir yang berguna untuk proses pendidikan jangka 

panjang. 
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Keunggulan pembelajaran kooperatif juga dikemukakan oleh Johnson & 

Johnson dalam Kapp (2009: 139) yang berpendapat bahwa: 

Students collaborative projects have numerous advantages over more 
traditional classroom-based instruction for improved student 
learning. Students working cooperatively to achieve a common goal 
produce higher achievement and exhibit greater productivity than they 
do working alone.  
 

Maksud dari pernyataan yang dikemukakan oleh Johnson & Johnson yaitu 

proyek kolaborasi siswa mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

pembelajaran kelas yang tradisional untuk mengembangkan pembelajaran 

siswa.Para siswa bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama 

menghasilkan prestasiyang lebih tinggi dan menunjukkan produktivitas yang lebih 

baik daripada siswa bekerja sendiri. 

2.2.6.5 Kekurangan Model Pembelajaran kooperatif 

Meskipunmempunyai banyak keunggulan, pembelajaran kooperatifjuga 

mempunyai keterbatasan (Sanjaya 2006: 250-1), diantaranya: 

(1) Untuk memahami dan mengenal filosofis pembelajaran 

kooperatifmembutuhkan waktu, sehingga siswa tidak bisa secara otomatis 

dapat mengerti dan memahami prosedur pembelajaran kooperatif. 

(2) Pembelajaran kooperatifmempunyai ciri utama yaitu siswa saling 

membelajarkan. Siswa satu dengan yang lain bekerja sama dalam satu 

kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas. 

(3) Penilaian dalam pembelajaran kooperatifdidasarkan pada hasil kerja 

kelompok. Tetapi, sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan yaitu 

prestasi setiap individu  siswa. 
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(4) Keberhasilan pembelajaran kooperatifdalam mengembangkan kesadaran 

berkelompok memerlukan waktu yang relatif lama, tidak cukup hanya 

dengan melakukan satu atau dua kali penerapan pembelajaran kooperatif. 

2.2.6.6 Pembelajaran Kooperatif TeknikMake a Match 

Pembelajaran kooperatifteknikmake a match dikembangkan oleh Curran 

(1994).Salah satu keunggulannya yaitu siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan.Teknikmake a match bisa digunakan dalam semua mata pelajaran 

dan untuk semua tingkatan siswa  (Huda 2011: 135). 

Menurut Suprijono (2010: 94), hal-hal yang perlu dipersiapkan jika 

pembelajaran dikembangkan dengan make a match yaitu kartu-kartu. Kartu-kartu 

make a match terdiri dari kartu berisi pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban 

dari pertanyaan tersebut. 

Langkah-langkah penerapan modelpembelajaran kooperatifteknik make a 

matchantara lain: 

(1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan dan kartu lainnya 

berisi jawaban dari pertanyaan tersebut, 

(2) Guru membagisiswa menjadi 3 kelompok. Kegiatan dibagi menjadi dua 

sesi. Satu sesi melaksanakan make a match dengan 3 kelompok. Kelompok 

pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan. 

Kelompok kedua yaitu kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban. 

Kelompok ketiga yaitu kelompok penilai, 

(3) Aturlah posisi kelompok-kelompok tersebut berbentuk huruf U. Upayakan 

kelompok pertama dan kedua berjajar saling berhadapan, 



24 
 

 
 

(4) Guru memberikan LKS kepada kelompok pertama dan kedua, sedangkan 

lembar penilaian diberikan kepada kelompok penilai, 

(5) Siswa membuat jawaban sementara dengan mengerjakan LKS bersama 

kelompoknya masing-masing, 

(6) Guru memberikan kartu soal dan kartu jawaban kepada kelompok pertama 

dan kedua, 

(7) Guru membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama dan kedua 

saling bergerak untuk bertemu, mencari pasangan pertanyaan dan jawaban 

yang cocok, 

(8) Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan 

dan jawaban kepada kelompok penilai. Kemudian kelompok penilai 

membaca apakah pasangan pertanyaan dan jawaban yang dipegang cocok 

atau tidak. Jika cocok maka diberi poin, tetapi jika tidak cocok, maka tidak 

mendapat poin, 

(9) Setelah penilaian dilakukan, aturlah kelompok pertama dan kedua bersatu 

kemudian memposisikan dirinya menjadi kelompok penilai. Sementara, 

kelompok penilai pada sesi pertama dipecah menjadi dua, sebagian anggota 

memegang kartu pertanyaan dan sebagian lainnya memegang kartu 

jawaban. Selanjutnya kembali melakukan seperti langkah 3 sampai 8, 

(10) Simpulan. 

2.2.7 Karakteristik Siswa SD 

Piaget (1996) dalam Isjoni (2010: 36), membagi perkembangan kognitif 

manusia menjadi empat tahap yaitu: (1) tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun), (2) 
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tahap pra-operasional (umur 2-7 tahun), (3) tahap operasional konkret (umur 7-11 

tahun), dan (4) tahap operasional formal (11 tahun ke atas). 

Berdasarkan tahap-tahap  perkembangan  yang  diungkapkan  oleh Piaget,  

maka  siswa  yang  duduk  di  bangku  sekolah  dasar  berada dalam tahap 

operasional konkret. Karakteristik siswa yang berada pada tahap operasional  

konkret, yaitu dapat mengembangkan pikiran logis. Ia dapat mengikuti penalaran 

logis, walau kadang-kadang memecahkan masalah secara trial and error. Tingkat 

ini merupakan permulaan berpikir rasional, berarti siswa memiliki operasi-operasi 

logis yang dapat diterapkan pada masalah-masalah konkret (Sagala 2010: 

28).Oleh karena itu, guru harus menggunakan bantuan media-media konkret untuk 

menyampaikan pelajaran.Jika benda yang sebenarnya tidak dapat ditunjukkan, 

maka guru dapat menggunakan benda tiruan dan gambar yang dapat ditunjukan 

kepada siswa. 

Menurut Basset, Jacka, dan Logan (1983) dalam Elkana (2009: 3-4), 

karakteristik siswa sekolah dasar yaitu sebagai berikut: (1) secara alamiah 

memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang 

mengelilingi dunia mereka sendiri; (2) senang bermain dan lebih suka bergembira; 

(3) suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi suatu 

situasi dan mencobakan hal-hal baru; (4) biasanya tergetar perasaannya dan 

terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka tidak suka mengalami 

ketidakpuasan dan menolak kegagalan; (5) belajar secara efektif ketika mereka 

merasa puas dengan situasi yang terjadi; (6) belajar dengan cara, bekerja, 

mengobservasi, berinisiatif, dan mengajar anak-anak lainnya. 
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Pemahaman guru tentang karakteristik siswa sekolah dasar akan sangat 

membantu dalam mengambil keputusan penggunaan model pembelajaran dan 

media pembelajaran yang tepat. 

2.2.8 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial menurut Hadi, Soewarso, dan Sukarjo (2008: 1), 

adalah program pendidikan yang mengintegrasikan secara interdisiplin konsep 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora. IPS merupakan pelajaran non eksak yang 

menitikberatkan pada pengembangan dimensi intelektual, personal, dan sosial 

yang bersumber pada konsep-konsep ilmu sosial yang terdiri dari Antropologi, 

Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah, dan Ilmu Politik yang terintegrasi dalam 

kurikulum. Masing-masing cabang ilmu sosial itu memiliki konsep utama yang 

merupakan bahan IPS.IPS terdiri dari hubungan fakta, konsep, dan generalisasi 

dari tiap cabang ilmu sosial. 

Menurut Binning (1952) dalam Masitoh, Susilo, dan Soewarso (2010: 1), 

mengemukakan bahwa IPS adalah suatu pelajaran yang berhubungan langsung 

dengan perkembangan dan organisasi masyarakat manusia dan manusia sebagai 

anggota dari kelompok sosial.Sementara Kosasih (1980) dalam Solihatin dan 

Raharjo (2008: 14), mengemukakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu 

yang membahas hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Berdasarkan pengertian IPS menurut beberapa ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa IPS adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan 

atau interaksi antarmanusia sebagai bagian dari kelompok sosial serta 

lingkungannya yang terintegrasi secara interdisiplin dalam cabang ilmu-ilmu 

sosial. 
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2.2.9 Pembelajaran IPS SD 

Di dalam Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

dan Kompetensi Lulusan, mata pelajaran IPS di SD/MI bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan: (1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan  masyarakat dan lingkungannya; (2) Memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) Memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; dan (4) Memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Dari empat tujuan IPS di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

bertujuan agar siswa dapat berperan di dalam lingkungan masyarakat. Peran yang 

dilakukan adalah perilaku positif, untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun masyarakat, yang dilakukan 

sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang ruang lingkupnya tidak 

hanya lokal, melainkan nasional bahkan global. 

Berdasarkan tingkat perkembangannya, siswa sekolah dasar belum mampu 

memahami keluasan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh.Melalui 

pelajaran IPS, siswa diperkenalkan kepada masalah-masalah sosial.Siswa dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi 

hidup dengan segala tantangannya.Akhirnya siswa diharapkan mampu bertindak 

secara rasional dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya 

(Masitoh, Susilo, dan Soewarso 2010: 4). 
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2.2.9.1 Materi Perkembangan Teknologi Produksi 

Teknologi merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. Teknologi 

juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang mempermudah 

hidup manusia. Jadi teknologi dapat berwujud ilmu dapat pula berupa peralatan 

(Pujiati dan Yuliati 2008: 164). Teknologi diciptakan untuk mempermudah 

manusia melakukan suatu kegiatan  atau  pekerjaan. Adanya kemajuan  teknologi  

pekerjaan  yang dahulu membutuhkan tenaga yang besar dan waktu yang lama, 

sekarang bisa dilakukan dengan tenaga kecil dan dapat diselesaikan dalam waktu 

yang singkat. Saat ini, teknologi berkembang pesat termasuk teknologi di bidang 

produksi.  

Teknologi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang berlandaskan 

pengetahuan (Sadimandan Amalia 2008: 101). Di dalam proses produksi 

dibutuhkan berbagai cara dan peralatan agar proses produksi dapat berjalan lancar. 

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu cara yang digunakan agar proses 

produksi dapat menghasilkan barang-barang berkualitas dalam jumlah besar dan 

waktu yang singkat. 

Pada zaman dahulu, orang menggunakan peralatan-peralatan yang 

sederhana untuk membuat suatu barang.Masyarakat zaman dahulu belum 

mengenal mesin dan peralatan modern.Meskipun alat yang digunakan sederhana, 

tetapi cukup mempermudah pekerjaan dan dapat disebut sebagai teknologi 

tradisional. Saat ini, banyak proses produksi yang memanfaatkan teknologi tinggi 

yang bekerja dengan cepat dan disebut dengan teknologi modern. Teknologi 

modern dapat dijumpai dalam pemanfaatan mesin untuk membantu manusia 

menyelesaikan berbagai pekerjaan.Pemanfaatan teknologi mesin sangat 
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membantu produksi. Dengan teknologi, mesin-mesin modern dapat memproses 

bahan baku menjadi sebuah produk atau barang dalam waktu yang singkat.  

2.2.9.1.1 Jenis Teknologi Produksi Tradisional dan Modern 

Berikut ini akan dibahas mengenai jenis teknologi produksi berdasarkan 

jenis kebutuhan pokok manusia dan perbandingannya di zaman dahulu dan 

sekarang yaitu sebagai berikut: 

(1) Teknologi Produksi Makanan dan Obat-obatan 

Pada zaman dahulu petani mengolah sawah dengan tenaga manusia 

menggunakan cangkul dan bajak yang ditarik sapi atau kerbau, kemudian 

menumbuk padi menggunakan lesung dan alu, tetapi sekarang para petani sudah 

menggunakan alat modern seperti traktor  dan mesin penggiling padi. Dengan 

menggunakan mesin, kegiatan petani menjadi ringan, mudah dan cepat. 

Teknologi produksi obat-obatan juga mengalami perkembangan. Dahulu 

manusia hanya meramu dan menumbuk obat-obatan dari bahan alami. Saat ini, 

meskipun bahannya ada yang dari bahan alami tetapi pengolahannya sudah 

menggunakan mesin dan kebanyakan memanfaatkan bahan kimia. Dengan mesin 

proses pembuatan obat lebih cepat dan higienis. 

(2) Teknologi Produksi Pakaian 

Produksi pakaian secara tradisional menggunakan alat tenun yang terbuat 

dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana dan bahan pewarnanya 

menggunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau daun tanaman, tetapisekarang 

menggunakan alat-alat yang berteknologi modern. Pabrik tekstil dengan mesin-

mesin canggih dapat menghasilkan kain dalam jumlah besar dan kualitas yang 

tinggi. 
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(3) Teknologi Produksi Bahan Bangunan  

Masyarakat tradisional memotong kayu menggunakan kapak dan peralatan 

sederhana, tetapi sekarang orang memotong kayu dapat menggunakan gergaji 

mesin. Menyerut juga sekarang sudah menggunakan serutan mesin. Tidak seperti 

dahulu yang menggunakan serutan biasa dan menggunakan tenaga manusia lebih 

besar. 

2.2.9.1.2 Diagram Alur Proses Produksi 

Untuk menghasilkan suatu barang dibutuhkan proses produksi, yaitu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuat suatu barang. Rangkaian 

kegiatan produksi harus dilakukan secara tepat dan berurutan yang disebut alur 

proses produksi. Di bawah ini dijelaskan beberapa alur produksi yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Alur produksi beras, yaitu membajak, menanam, menyiangi, panen, 

memisahkan padi dari batangnya, pengeringan, memisahkan padi dari isinya 

(beras). 

(2) Alur produksi pakaian, yaitu pemintalan (proses mengolah kapas menjadi 

benang), penenunan (proses mengolah benang menjadi kain), dan penjahitan. 

(3) Alur produksi minyak goreng, yaitu kelapa yang sudah tua dipetik, kemudian 

kelapa dikupas, setelah dikupas kelapa dicungkil, kemudian daging kelapa 

diparut. Parutan kelapa diambil santannya. Santan kelapa direbus terus-

menerus. Lama-kelamaan akan menjadi minyak goreng. 

(4) Alur proses pembuatan batu bata, yaitu menyiapkan tanah liat sebagai bahan 

baku, kemudian tanah liat diaduk dengan airdan digiling hingga menjadi 

adonan, setelah menjadi adonan tanah liat dicetak. Hasil cetakan dibiarkan di 
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tempat yang terkena sinar matahari, setelah kering, batu bata ditumpuk, batu 

bata yang sudah kering dibakar di tungku pembakaran sampai warnanya 

menjadi merah, setelah dibakar, batu bata dibiarkan dingin terlebih dahulu, 

setelah dingin, batu bata tadi dikeluarkan dari tungku. 

2.2.9.1.3 Membandingkan Teknologi Produksi Tradisional danModern 

Dalam proses produksi, baik teknologi tradisional maupun modern masing-

masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan teknologi produksi 

tradisional yaitu hasil produksi sedikit dan proses produksi lama. Kelebihannya 

yaitu alat/bahan mudah didapat dan murah, bebas polusi udara dan suara, serta 

hemat energi.Kekurangan teknologi produksi modern yaitu harga mesin mahal, 

menimbulkan polusi udara dan suara, serta boros energi.Kelebihannya yaituhasil 

produksi banyak dan proses produksi cepat. 

2.2.9.1.4 Pemanfaatan Satu Bahan untuk Beragam Barang Produksi 

Semua barang produksi berasal dari bahan baku yang disebut juga sebagai 

bahan mentah, yaitu suatu bahan yang akan diolah menjadi suatu barang. Dari 

satu bahan baku, dapat dibuat atau diolah menjadi beberapa barang produksi. 

Bahan-bahan yang dapat diolah menjadi beberapa barang produksi antara lain 

kedelai, kayu, getah pohon karet, dan tanah liat. Kedelai dapat diolah menjadi 

beberapa makanan seperti tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Kayu dapat dibuat 

menjadi perabot rumah tangga seperti meja, kursi, almari, tempat tidur; selain itu 

kayu juga dapat diolah menjadi kertas, kerangka pensil, dan mainan. Getah pohon 

karet dapat diolah menjadi ban, sarung tangan lateks, dan penghapus pensil. 

Tanah liat dapat diolah menjadi gerabah/tembikar dan batu bata. 
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2.2 Kerangka  Berpikir 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah 

dasar, namun dalam proses pembelajarannya siswa kurang berminat 

mengikutinya, karena guru kurang variatif dalam menyajikan materi. Kebanyakan 

guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan.  Metode 

yang digunakan guru menyebabkan siswa pasif dan bosan, sehingga kurang 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa hanya mengandalkan 

guru sebagai sumber belajar, sehingga proses pembelajaran yang terjadi hanya 

satu arah. Pembelajaran yang satu arah dapat menyebabkan aktivitas dan hasil 

belajar IPS menjadi kurang maksimal. 

Berdasarkan kondisi permasalahan yang terjadi dan juga dilihat dari kajian-

kajian teori tentang pembelajaran, solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini 

antara lain yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake 

a match. Namun karena model pembelajaran kooperatifteknikmake a match 

belum pernah dilaksanakan penelitian pada mata pelajaran IPS di SD Negeri 

Pekiringan 02, maka penelitian ini perlu dilakukan. Jadi diharapkan penelitian 

eksperimen yang dilaksanakan oleh peneliti menjadi pembuktian apakah model 

pembelajaran kooperatifteknikmake a match efektif untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa atau tidak. 

 

2.3 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis penelitian 

yang berupa hipotesis tindakan dan hipotesis statistik. 
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2.4.1 Hipotesis Tindakan 

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a 

matchdalam pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, akan 

terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IVB SD Negeri Pekiringan 02 

tahun ajaran 2011/2012. 

2.4.2 Hipotesis Statistik  

(1) Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas IV antara yang 

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match dan yang menggunakan konvensional. 

Ho: µ1 = µ2 (tidak beda). 

(2) Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada perbedaan hasil belajar IPS antara siswa kelas IV yang mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a 

match dan yang menggunakan konvensional. 

Ho: µ1 ≠ µ2 (berbeda). 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu true 

experimental design (eksperimen yang betul-betul)dengan bentuk pretest-posttest 

control group design.Desainnya yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Desain Penelitian bentuk Pretest-Posttest Control Group Design 

R O   X     O  

R O O  
 

(Sugiyono 2011: 116) 

Keterangan: 

O  = tes yang dilakukan sebelum pembelajaran (pretes) pada kelas kontrol 

O = tes yang dilakukan setelah pembelajaran (postes) pada kelas kontrol  

X = perlakuan model pembelajaran kooperatifteknikmake a match terhadap kelas 

eksperimen 

O = pretes pada kelas eksperimen 

O4 = postes pada kelas eksperimen 

Dari Tabel 3.1 dapatdijelaskan mengenai proses penelitian ini. Tahap 

pertama yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat perlakuan yang sama 

yaitu pretes (O dan O ). Pretes digunakan untuk menghitung kesamaan rata-rata 

antara kedua kelas. Kemudian dilakukan proses belajar mengajar pada kedua 

kelas. Proses pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model 
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pembelajaran kooperatifteknik make a match (X), sedangkan proses pembelajaran 

pada kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Pada akhir pembelajaran 

dilakukan postes (O3 dan O4) untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil 

belajar yang signifikan dari kedua kelas setelah mendapat pembelajaran dengan 

materi yang sama, tetapi menggunakan model pembelajaran yang berbeda. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010 : 61). Sedangkan 

Sampel menurut Sugiyono (2010: 62) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berikut adalah populasi dan sampel: 

3.2.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV SD Negeri 

Pekiringan 02 Kabupaten Tegal.Anggota populasi terdiri dari dua kelas yaitu kelas 

paralel dengan jumlah populasi 54 siswa.Siswa kelas IVA berjumlah 28 siswa dan 

kelas IVB berjumlah 26 siswa.Alasan penentuan populasi karena siswa kelas IVA 

dan IVB masih dalam satu sekolah dan merupakan kelas paralel yang disebar 

secara acak pada tiap kelas, sehingga dari kedua kelas setara baik dalam 

kemampuan akademiknya, kemampuan sosialnya, maupun jumlah siswa dalam 

kelas.Untuk daftar populasi kelas IVA dan IVB dapat dilihat pada lampiran 17 

dan 18. 

3.2.2 Sampel  
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan sampel acak sederhana (simple random sampling).Sampling acak 

sederhana adalah sebuah metode seleksi terhadap unit-unit populasi, unit-unit 

tersebut diacak seluruhnya. Masing-masing unit atau unit satu dengan unit lainnya 

memiliki peluang yang sama untuk dipilih(Abdurahman, Muhidin, dan Somantri 

2011: 136). Penentuan kelas eksperimen dan kontrol dilakukan dengan undian, 

tekniknya yaitu dengan mengundi gulungan kertas yang di dalamnya tertulis kelas 

IVA dan kelas IVB, sehingga didapatkan satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol. 

Sampel yang terpilih dalam penelitian ini yaitu kelas IVB sebagai kelas 

eksperimen dan kelas IVA sebagai kelas kontrol.Berdasarkan jumlah populasi di 

kelas IVA sebanyak 28 siswa dan di kelas IVB 26 siswa (totalnya 54 siswa), maka 

sampel yang akan diambil dengan menggunakan tabel Krecjie dengan taraf 

signifikan 5% yaitu sebanyak 44 siswa yang berasal dari kelas IVA sebanyak 23 

siswa dan  kelas IVB sebanyak 21 siswa.Untuk daftar sampel kelas IVA dan IVB 

dapat dilihat pada lampiran 19 dan 20. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan 

pengamatan (Abdurrahman, Muhidin, dan Somantri 2011: 33). Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang diukur sebagai akibat adanya 

manipulasi pada variabel bebas, serta memiliki fungsi yang tergantung pada 

variabel bebas.Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu aktivitas belajar dan 
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hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Pekiringan 02 Kabupaten Tegal pada mata 

pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi(Y). 

3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab.Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a matchpada materi Perkembangan Teknologi Produksi 

(X). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti akan mencari variabel-variabel penelitian dengan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

3.4.1 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan (Riduwan 2010: 58). 

Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto dan video kegiatan pembelajaran 

serta daftar nama dan data jumlah siswa kelas IV dan kelas V SD Negeri 

Pekiringan 02 Kabupaten Tegal tahun ajaran 2011/2012. 

3.4.2 Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 



38 
 

 
 

(Sugiyono 2011: 197). Wawancara tidak terstruktur dilakukan oleh peneliti 

kepada guru kelas IV SD Negeri Pekiringan 02 Kabupaten Tegal untuk 

mendapatkan informasi mengenai pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. 

3.4.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung (Sukmadinata 2010: 220). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan observasinonpartisipan. Menurut Sugiyono (2011: 204), kalau 

dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang 

yang sedang diamati, sedangkan dalam observasi nonpartisipan, peneliti tidak 

terlibat dan hanya sebagai pengamat. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk 

mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa. Selain itu, juga ada lembar 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran kooperatifteknik make a match yang 

diamati dan dinilai oleh guru kelas IVB (mitra).Pelaksanaan pembelajaran 

pembelajaran kooperatifteknikmake a match dikatakan berhasil, jika skor 

pelaksanaan pembelajaran lebih dari 85. 

3.4.4 Tes  

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan atau 

latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Riduwan 

2010: 57).Pada penelitian ini, tes berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa 

sebelum dan sesudah belajar pada materi Perkembangan Teknologi Produksi dari 

kedua kelas setelah masing-masing memperoleh pembelajaran.Tes yang 
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digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum mendapat 

pembelajaran disebut pretes, sedangkan tes yang dilakukan setelah pembelajaran 

disebut postes.Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes pilihan 

ganda dengan jumlah soal 20 butir dengan empat alternatif jawaban.Setiap soal 

mempunyai skor 1 jika jawaban benar, sehingga skor maksimal yang didapat yaitu 

20. Untuk menghasilkan nilai akhir dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai akhir =     100  (BSNP 2007: 25) 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam dan sosial yang diamati (Sugiyono 2011: 148).Pada sebuah 

penelitian, dibutuhkan instrumen penelitian sebagai alat untuk memperoleh data 

penelitian. Beberapa instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini, di antaranya 

yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), silabus, kisi-kisi soal, soal-soal 

tes, lembar jawab tes, kunci jawaban tes, dan lembar pengamatan (selengkapnya 

ada pada lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 25,dan 26). 

Sebelum soal-soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

terlebih dahulu soal tersebut diujicobakan kepada siswa di luar sampel yaitu siswa 

kelas V SD Negeri Pekiringan 02 Kabupaten Tegal.Alasan kelas V sebagai 

sampel uji coba soal-soal tes, yaitu karena mereka sudah memperoleh materi 

Perkembangan Teknologi Produksidi kelas IV pada tahun pelajaran 

sebelumnya.Uji coba (try out) dimaksudkan untuk memperoleh instrumen yang 

valid dan reliabel, sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang valid dan 
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reliabel.Untuk kepentingan uji coba, soal dibuat paralel yang setara baik cakupan 

materi maupun tingkat kesulitannya dengan jumlah soal sebanyak 40 butir. 

Langkah-langkah dalam pengujian instrumen terdiri dari: 

3.5.1 Pengujian Validitas Instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen.Uji validitas dilakukan dengan menganalisis butir instrumen meliputi 

validitas isi dan validitas konstruk. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan secara 

lengkap di bawah ini. 

3.5.1.1 Validitas Isi (Content Validity) 

Validitas isi berkenaan dengan isi dan format dari instrumen. Apakah 

instrumen tepat mengukur hal yang ingin diukur, apakah butir-butir pertanyaan 

telah mewakili aspek-aspek yang akan diukur. Apakah pemilihan format 

instrumen cocok untuk mengukur segi tersebut (Sukmadinata 2010: 229). Format 

Instrumen dinyatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus 

tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Pengujian 

validitas isi dapat dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-butir soal 

dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat sebelumnya. Proses pengujian validitas isi 

melibatkan dua penilai ahli yaitu Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd (Pembimbing I) dan 

Ade Trio Handoko (Guru kelas IVB) dengan menggunakan lembar penilaian 

validitas.  

Setelah pengujian validitas isi dari ahli selesai, maka diteruskan uji coba 

instrumen.Instrumen yang telah disetujui para ahli diujicobakan pada siswa di luar 

sampel yaitu siswa kelas V SD Negeri Pekiringan 02 Kabupaten Tegal. 

3.5.1.2 Validitas Konstruk (Construct Validity)  
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Setelah data nilai hasil uji coba diperoleh dan 

ditabulasikan,kemudiandilakukan analisis faktor, yaitu dengan mengorelasikan 

masing-masing skor item dengan skor total menggunakan Bivariate 

Pearson(Priyatno 2010: 90),pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf 

signifikansi 5%. Untuk uji validitas konstruk instrumen, digunakan program SPSS 

versi 17. 

3.5.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan hasil 

pengukuran. Suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang memadai, bila 

instrumen tersebut digunakan mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya 

sama atau relatif sama (Sukmadinata 2010: 229-30). 

Pengujian reliabilitas perangkat tes soal bentuk pilihan ganda 

menggunakan metode Cronbach’s Alphadengan menetapkan taraf signifikansi 

5%(Priyatno 2010: 98).Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, digunakan 

program SPSS versi 17. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau untuk 

menguji hipotesis (Sugiyono 2011: 333). Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

3.6.1 Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata (Riduwan 2010: 31).Data 

kualitatif pada penelitian ini berbentuk aktivitas siswa saat mengikuti 
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pembelajaran. Menurut Yonny dkk (2010: 175-6), untuk menentukan persentase 

keaktifan siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

Persentase keaktifan siswa =    
  

  100% 

Setelah didapatkan skor keaktifan siswa, kemudian dikualifikasikan 

persentasenyayaitu 0% - 24,99% kriteria rendah, 25% - 49,99% kriteria sedang, 

50% - 74,99% kriteria tinggi, dan 75% - 100% termasuk kriteria sangat tinggi. 

3.6.2 Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka.Data ini diperoleh 

dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan 

mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif (Riduwan 2010: 32).Data 

kuantitatif berupa nilai hasil belajar yaitu nilai pretes dan postes. 

3.6.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, 

yaitu menggunakan hasil Pretes kedua kelas yang dianalisis dengan menghitung 

rata-rata hasil pretes tersebut. Jika rata-rata nilai pretes kelas kontrol dan 

eksperimen sama atau selisih rata-ratanya tidak jauh, maka penelitian dilanjutkan. 

Jika hasil perhitungan menunjukkan selisih rata-rata yang jauh antara kelas 

kontrol dan eksperimen, maka penelitian tidak bisa dilakukan karena kedua 

kelastersebut mempunyai kemampuan awal yang berbeda jauh. 

3.6.4 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis digunakan untuk mengetahuai apakah data yang akan 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak dan untuk mengetahui homogenitas 

varianskelompok. Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini meliputi: 
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3.6.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data setiap variabel 

yang akan dianalisis berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan teknik 

statistik parametris. Bila data berdistribusi tidak normal, maka statistik parametris 

tidak dapat digunakan, sebagai gantinya digunakan statistik nonparametris. 

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan terhadap skor hasil belajar 

yang dicapai seluruh anggota sampel dengan menggunakan uji Lillieforsdan 

dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 17.Pengambilan keputusan uji 

dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikansi 5%. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05(Priyatno 2010: 71). 

3.6.4.2 Uji Homogenitas 

Uji asumsi homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua kelompok, 

yaitu dengan melihat perbedaan varians kelompoknya.Dengan demikian, 

pengujian homogenitas varians ini mengasumsikan bahwa skor setiap variabel 

memiliki varians yang homogen (Abdurahman, Muhidin, dan Somantri 2011: 

264).Penghitungan homogenitas data dilakukan apabila data berdistribusi normal, 

jika data berdistribusi tidak normal maka tidak perlu menghitung homogenitas.Uji 

homogenitas yang peneliti gunakan yaitu dengan metode independent sample t 

test dengan pengambilan keputusan dan penarikan simpulan diambil pada taraf 

signifikansi 5%.Apabila signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variansnya sama (homogen), namun apabila signifikansinya kurang dari 

0,05 maka variannyaberbeda (tidak homogen)(Priyatno 2010: 35). Uji 

homogenitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17. 
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3.6.5 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir digunakan untuk menguji hasil belajar IPS materi 

Perkembangan Teknologi Produksi dari kedua kelas setelah masing-masing 

memperoleh perlakuan yang berbeda.Jika hasil analisis uji normalitas 

menunjukkan data berdistribusi normal, maka menggunakan uji t dengan bantuan 

SPSS versi 17.Namun, sebaliknya jika hasil analisis uji normalitas menunjukkan 

data berdistribusi tidak normal, maka menggunakan uji UMann-Whitney. 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswakelas IVA dan IVB 

SD Negeri Pekiringan 02 Kabupaten Tegal, maka perlu dibuat indikator sebagai 

berikut: 

(1) Kehadiran siswa minimal 75%. 

(2) Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran minimal 75%, yang 

meliputi keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, 

mendengarkan penjelasan guru, keaktifan siswa dalam bertanya kepada 

guru, keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, kemampuan 

siswa bekerjasama dalam kelompok, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

make a match, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja, dan 

keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja 

kelompok. 

Menurut Yonny dkk (2010: 175-6), untuk menentukan persentase 

keaktifan siswa digunakan rumus sebagai berikut: 
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Persentase keaktifan siswa =    
  

  100% 

Kualifikasi persentase keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.2 Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 

75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di SD Negeri Pekiringan 02 Kabupaten Tegal dari awal penelitian 

sampai akhir penelitian. 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu satu kelas eksperimen yang 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatifteknik make a 

match dan satu kelas kontrol yang mendapat pembelajaran konvensional. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2012 di SD Negeri 

Pekiringan 02 Kabupaten Tegal tahun ajaran 2011/2012. Sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 44 siswa, kelas IVA sebagai kelas kontrol sebanyak 23 siswa dan 

kelas IVB sebagai kelas eksperimen sebanyak 21 siswa.  

Kelas eksperimen dan kontrol mendapat kegiatan pembelajaranyang sama 

yaitu pretes, pembelajaran, dan postes. Perbedaan terdapat pada model 

pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran pada kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran kooperatifteknik make a match, sedangkan 

kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Pada akhir pembelajaran 

dilakukan postes untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan dari kedua kelas setelah mendapat pembelajaran dengan materi yang 
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sama, tetapi menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Kegiatan 

pembelajarannya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini. 

4.1.1.1 Pembelajaran pada Kelas Kontrol 

Proses pembelajaran pada kelas kontrol yaitu di kelas IVA yang 

berlangsung sebanyak 2 x pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari 

Selasa, 24 April 2012 dan pertemuan kedua pada hari Senin, 30 April 2012.Semua 

siswa yang menjadi sampel berangkat, baik saat pertemuan petama maupun 

pertemuan kedua, yaitu sebanyak 23siswa. 

4.1.1.1.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama pada kelas kontrol dilaksanakan 

pada hari Selasa, 24 April 2012.Proses pembelajaran pada kelaskontrol 

menggunakan metode konvensional. Pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 dan 

diakhiri pada pukul 08.40 (2 jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri dari 

tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Pada kegiatan awal guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa, 

lalu guru melanjutkan dengan kegiatan presensi, yang dilanjutkan dengan pretes 

selama 10 menit.Setelah siswa selesai mengerjakan soal pretes, guru memberikan 

apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akandicapai kepada siswa. Guru mengaitkan materi 

yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa melalui tanya 

jawab. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. 

Berikutnya guru memulai kegiatan inti.Kegiatan inti berlangsung selama 

kurang lebih 45 menit.Kegiatan inti dalam kelas kontrol menggunakan metode 

konvensional meliputi penjelasan materi Perkembangan Teknologi Produksi 
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dengan menggunakan media LCD.Guru menjelaskan tentang pengertian teknologi 

produksi, membandingkan jenis-jenis teknologi produksi yang digunakan 

masyarakat tradisional dan modern (produksi beras, obat-obatan, pakaian, dan 

bahan bangunan), dan membuat diagram alur tentang proses produksi dari 

kekayaan alam yang tersedia (produksi beras dan pakaian).  

Setelah melaksanakan kegiatan inti, siswa bersamagurumenyimpulkan 

materi yang telah dibahas.Kemudian kegiatan diteruskan dengan pelaksanaan 

postes. Soal yang digunakan untuk postessama dengan soal yang digunakan saat 

pretes. Setelah 10 menit melakukan tes, lembar jawab dikumpulkan. Guru 

menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan terlebih dahulu dan 

mengucapkan salam. 

4.1.1.1.2 Pertemuan kedua 

Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada kelas kontrol dilaksanakan 

pada hari Senin, 30 April 2012. Sama seperti pada pertemuan pertama, 

pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 dan diakhiri pada pukul 08.40 (2 jam 

pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir.Pada kegiatan awal guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin berdoa, lalu guru melanjutkan dengan kegiatan presensi, 

yang dilanjutkan dengan pretes selama 10 menit.Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal pretes, guru memberikan apersepsi dengan mengajukan 

pertanyaan kepada siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akandicapai kepada siswa. Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa melalui tanya jawab. Siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru. 
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Berikutnya guru memulai kegiatan inti.Kegiatan inti berlangsung selama 

kurang lebih 45 menit.Kegiatan inti dalam kelompok kontrol menggunakan 

metode konvensional meliputi penjelasan materi Perkembangan Teknologi 

Produksi dengan menggunakan media LCD. Pada pertemuan kedua, guru 

menjelaskan diagram alur proses produksi dari kekayaan alam yang tersedia 

(produksi minyak goreng dan batu bata), memberikan contoh bahan baku yang 

dapat diolah menjadi beberapa barang produksi (kedelai, tanah liat, kayu,dan  

getah pohon karet), dan membandingkan kekurangan serta kelebihan teknologi 

produksi tradisional dan modern.  

Setelah melaksanakan kegiatan inti, siswa bersamaguru menyimpulkan 

materi yang telah dibahas.Kemudian kegiatan diteruskan dengan pelaksanaan 

postes. Soal yang digunakan untuk postessama dengan soal yang digunakan saat 

pretes. Setelah 10 menit melakukan tes, lembar jawab dikumpulkan. Guru 

menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan terlebih dahulu dan 

mengucapkan salam 

4.1.1.2 Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen yaitu kelas IVB berlangsung 

sebanyak 2 x pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 

April 2012 dan kedua pada hari Selasa, 1 Mei 2012.Semua siswa yang menjadi 

sampel berangkat, baik saat pertemuan petama maupun pertemuan kedua, yaitu 

sebanyak 21siswa. 

4.1.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran kelas eksperimen pada pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 April 2012.Pembelajaran pada kelompok 
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eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a match. 

Pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 dan diakhiri pada pukul 08.40 (2 jam 

pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir.Pada kegiatan awal, guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin berdoa, kemudian melakukan presensi dan dilanjutkan 

dengan siswa mengerjakan soal pretes selama 10 menit.Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal pretes, guru memberikan apersepsi dengan mengajukan 

pertanyaan kepada siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akandicapai kepada siswa. Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa melalui tanya jawab. Siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru. 

Berikutnya guru memulai kegiatan inti. Kegiatan inti pada pertemuan 

pertama yaitu guru menjelaskan tentang pengertian teknologi produksi, 

membandingkan jenis-jenis teknologi produksi yang digunakan masyarakat 

tradisional dan modern (produksi beras, obat-obatan, pakaian dan bahan 

bangunan), dan membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan 

alam yang tersedia (produksi beras dan pakaian). Setelah menyampaikan materi 

Perkembangan Teknologi Produksi dengan dibantu penggunaan media LCD,guru 

melaksanakan pembelajaran kooperatifteknikmake a match yang diawali dengan 

menjelaskan jalannya pembelajaran make a matchdan membagi siswamenjadi 3 

kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi 

pertanyaanyang terdiri dari 6 siswa, kelompok kedua yaitu kelompok pembawa 

kartu-kartu berisi jawaban yang terdiri dari 6 siswa dan dan kelompok ketiga yaitu 

kelompok penilai yang beranggotakan 11 siswa. Kegiatan dibagi menjadi dua sesi. 
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Setelah kelompok terbentuk, guru mengatur posisi kelompok-kelompok 

tersebut berbentuk huruf U. Kelompok pertama dan kedua berjajar saling 

berhadapan, lalu guru memberikan LKS kepada kelompok pertama dan kelompok 

kedua, sedangkan lembar penilaian diberikan kepada kelompok ketiga. Kemudian 

guru meminta siswa untuk membuat jawaban sementara dengan mengerjakan 

LKS bersama kelompoknya masing-masing. 

Guru membagikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban mengenai 

perkembangan teknologi produksi kepada kelompok pertama dan kedua, 

kemudian membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama dan 

kelompok kedua saling bergerak untuk bertemu mencari pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban yang cocok. Jika siswa menemukan pasangannya tepat 

waktu dan jawabannya benar, maka pasangan tersebut mendapat poin.Siswa yang 

sudah menemukan pasangannya menunjukkan kartu pasangan pertanyaan dan 

jawaban kepada kelompok ketiga yang kemudian dipresentasikan atau dibacakan 

oleh penilai.Setelah penilaian dilakukan, kelompok pertama dan kelompok kedua 

bersatu kemudian memposisikan dirinya menjadi kelompok penilai. Sementara, 

kelompok penilai pada sesi pertama dipecah menjadi dua, sebagian anggota 

memegang kartu pertanyaan dan sebagian lainnya memegang kartu jawaban dan 

kembali melakukan make a match untuk sesi ke 2 yang diakhiri dengan membuat 

simpulan bersama.  

Selanjutnya guru melakukan konfirmasi dengan bertanya jawab tentang hal-

hal yang belum diketahui dan belum dipahami siswa dan pemberian penguatan 

pada siswa setelah melaksanakan pembelajaran kooperatifteknikmake a match. 

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah 



52 
 

 
 

dipelajari kemudian siswa mengerjakan soal postes. Soal yang digunakan untuk 

postessama dengan soal yang digunakan saat pretes. Setelah 10 menit melakukan 

tes, lembar jawab dikumpulkan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

penguatan terlebih dahulu dan mengucapkan salam. 

4.1.1.2.2 Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran kelas eksperimen pada pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Mei 2012.Pembelajaran pada kelompok 

eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a match. 

Pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 dan diakhiri pada pukul 08.40 (2 jam 

pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir.Pada kegiatan awal, guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin berdoa, kemudian melakukan presensi dan dilanjutkan 

dengan siswa mengerjakan soal pretes selama 10menit.Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal pretes, guru memberikan apersepsi dengan mengajukan 

pertanyaan kepada siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai kepada siswa. Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa melalui tanya jawab. Siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru. 

Guru memulai kegiatan inti. Kegiatan inti pada pertemuan kedua yaitu 

membuat diagram alur proses produksi dari kekayaan alam yang tersedia 

(produksi minyak goreng dan batu bata), memberikan contoh bahan baku yang 

dapat diolah menjadi beberapa barang produksi (kedelai, tanah liat, kayu, getah 

pohon karet), dan membandingkan kekurangan serta kelebihan teknologi produksi 
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masa lalu dan masa kini. Setelah guru menyampaikan materi Perkembangan 

Teknologi Produksidengan dibantu penggunaan media LCD.Kemudian 

melaksanakan pembelajaran kooperatifteknikmake a match yang diawali dengan 

menjelaskan jalannya pembelajaran make a matchdan membagi siswa menjadi 3 

kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi 

pertanyaanyang terdiri dari 6 siswa, kelompok kedua yaitu kelompok pembawa 

kartu-kartu berisi jawaban yang terdiri dari 6 siswa dan dan kelompok ketiga yaitu 

kelompok penilai yang beranggotakan 10 siswa. Kegiatan dibagi menjadi dua sesi. 

Setelah kelompok terbentuk, guru mengatur posisi kelompok-kelompok 

tersebut berbentuk huruf U. Kelompok pertama dan kedua berjajar saling 

berhadapan, lalu guru memberikan LKS kepada kelompok pertama dan kelompok 

kedua, sedangkan lembar penilaian diberikan kepada kelompok ketiga. Kemudian 

guru meminta siswa untuk membuat jawaban sementara dengan mengerjakan 

LKS bersama kelompoknya masing-masing. 

Guru membagikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban mengenai 

perkembangan teknologi produksi kepada kelompok pertama dan kedua, 

kemudian membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama dan 

kelompok kedua saling bergerak untuk bertemu mencari pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban yang cocok. Jika siswa menemukan pasangannya tepat 

waktu dan jawabannya benar, maka pasangan tersebut mendapat poin.Siswa yang 

sudah menemukan pasangannya menunjukkan kartu pasangan pertanyaan dan 

jawaban kepada kelompok ketiga yang kemudian dipresentasikan/dibacakan oleh 

penilai.Setelah penilaian dilakukan, aturlah kelompok pertama dan kelompok 
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kedua bersatu kemudian memposisikan dirinya menjadi kelompok penilai. 

Sementara, kelompok penilai pada sesi pertama dipecah menjadi dua, sebagian 

anggota memegang kartu pertanyaan dan sebagian lainnya memegang kartu 

jawaban dan kembali melakukan make a match untuk sesi ke 2 yang diakhiri 

dengan membuat simpulan bersama.  

Selanjutnya guru melakukan konfirmasi dengan bertanya jawab tentang hal-

hal yang belum diketahui dan belum dipahami siswa dan pemberian penguatan 

pada siswa setelah melaksanakan pembelajaran kooperatifteknikmake a match. 

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah 

dipelajari kemudian siswa mengerjakan soal postes. Soal yang digunakan untuk 

postessama dengan soal yang digunakan saat pretes. Setelah 10 menit melakukan 

tes, lembar jawab dikumpulkan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

penguatan terlebih dahulu dan mengucapkan salam. 

4.1.2 Analisis Pelaksanaan Model Pembelajaran KooperatifTeknikMake A 

Match di Kelas Eksperimen 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match.Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus 

mengetahui langkah-langkah model pembelajaran kooperatifteknikmake a match 

agar pembelajaran bisa berjalan secara sistematis. Untuk mengetahui apakah 

pembelajaran make a match sudah dilaksanakan secara sistematis, digunakan 

lembar penilaian yang terdiri dari 9 aspek penilaian dengan rentang nilai 1-4. 

Penilaian dilakukan oleh guru kelas pada kelompok eksperimen.Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.1 SkorPelaksanaan Pembelajaran KooperatifTeknikMake A Match 

Pertemuan Pertama 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Skor=
A B C D E F G H I x100A B C D E F G H I 

4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 94,44 
 

Keterangan: 

A. Gurumenjelaskan materi Perkembangan Teknologi Produksi,  

B. Guru membentuk kelompok dan menjelaskan tugas masing-masing 

kelompok, 

C. Membuat kesepakatan jalannya pembelajaran make a match, guru 

membentuk kelompok dan penjelasan tugas masing-masing kelompok,  

D. Guru memberikan lembar kerja siswa kepada setiap kelompok,  

E. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada siswa,  

F. Siswa membuat jawaban sementara,  

G. Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang 

dipegangnya,  

H. Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk menunjukkan kartu pertanyaan 

dan jawaban kepada kelompok penilai,  

I. Guru dan siswa membuat simpulan.  

Dari tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada pertemuan pertama pelaksanaan 

pembelajaran kooperatifteknikmake a match, diperoleh rata-rata skorpelaksanaan 

pembelajaran sebesar 94,44.Peneliti memberi batasan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran kooperatifteknikmake a match dikatakan berhasil jika 
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skorpelaksanaan pembelajaran lebih dari 85. Jadi bisa dikatakan bahwa 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatifteknikmake a match pada pertemuan 

pertama berhasil.  

Tabel 4.2 SkorPelaksanaan Pembelajaran Kooperatif TeknikMake A Match 

Pertemuan Kedua. 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Skor=
A B C D E F G H I x100 A B C D E F G H I 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 97,22 

 
Dari tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada pertemuan kedua pelaksanaan 

pembelajaran pembelajaran kooperatifteknikmake a match, diperoleh rata-rata 

skor pelaksanaan pembelajaran sebesar 97,22. Dilihat dari rata-rata skor tersebut, 

pelaksanaan pembelajaran pembelajaran kooperatifteknikmake a match pada 

pertemuan kedua juga berhasil.Hasil penilain lebih lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 28 dan 29. 

4.1.3 Analisis Data Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar pengamatan untuk 

menilai aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol.Lembar ini 

terdiri dari delapan aspek dengan nilai rentang aspek 1-4.di bawah ini akan 

dijelaskan secara lengkap tentang perhitungan aktivitas siswa. 

4.1.3.1. Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

 Setelah peneliti melakukan penghitungan aktivitas siswa, diperoleh 

nilaiaktivitas siswakelas eksperimen pada pertemuan pertama dan kedua dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.3 Nilai Aktivitas Belajar SiswaKelas EksperimenPertemuan Pertama 

 

Aspek Keaktifan 
Jumlah Nilai Kriteria 

A B C D E F G H 

3,38 3,38 3,33 2,81 3,57 3,52 2,90 2,57 25,48 79,61 
Sangat 

tinggi 

 
Keterangan (untuk tabel 4.3 dan 4.4): 

A. Keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B. Mendengarkan penjelasan guru. 

C. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

D. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

E. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

F. Keaktifan siswa dalam pembelajaran make a match. 

G. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 

H. Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok. 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a matchpada pertemuan 

pertama mendapatkan rata-rata nilai aktivitas belajar sebesar 79,61. Mengacu pada 

pendapatYonny dkk (2010: 175-6), untuk menentukan persentase keaktifan siswa 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Persentase keaktifan siswa =    
  

  100% 

Berdasarkan rumus tersebut, dihasilkan persentase keaktifan belajar siswa 

sebesar 79,61%, dengan kriteria persentase keaktifan siswa sangat tinggi. 
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Tabel 4.4 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan Kedua 

Aspek Keaktifan 
Jumlah Nilai Kriteria 

A B C D E F G H 

3,43 3,71 3,43 3,19 3,57 3,67 3,24 3,05 27,29 85,27 
Sangat 

tinggi 

 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a match pada pertemuan 

kedua mendapatkan rata-rata nilai aktivitas sebesar 85,27.dan persentase keaktifan 

belajar siswa sebesar 85,27% dengan kriteria sangat tinggi dan lebih meningkat 

dari pertemuan pertama.Penghitungan lebih lengkap bisa dilihat pada lampiran 25. 

4.1.3.2. Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Aktivitas siswa di kelas kontrol dinilai pada saat pembelajaran dengan 

menggunakan metodekonvensional.setelah melakukan penghitungan, hasil nilai 

aktivitas siswa pada kelas kontrol pada pertemuan pertama dan kedua dapat 

digambarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Nilai Aktivitas Siswa Kelas Kontrol Pertemuan Pertama 

Aspek Keaktifan 
Jumlah Nilai Kriteria 

A B C D E F G H 

3 3,35 2,95 2,69 2,69 2,83 2,52 2,56 22,59 70,65 Tinggi 

 

Keterangan (untuk tabel 4.5 dan 4.6): 

A. Keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B. Mendengarkan penjelasan guru. 
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C. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

D. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

E. Siswa memperhatikan paparan materi padaslide media LCD. 

F. Siswa menjawab pertanyaaan guru. 

G. Siswa merespon pengarahan dan saran guru. 

H. Siswa membuat catatan berkaitan dengan materi pelajaran. 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

menggunakan metodekonvensional pada pertemuan pertamamendapatkan rata-

rata nilai aktivitas sebesar 70,65. Mengacu pada pendapatYonny dkk (2010: 175-

6),maka persentase keaktifan belajar siswa sebesar 70,65% dengan kriteria tinggi. 

Hal ini dikarenakan hanya ada empat aspek yang bisa dinilai pada aktivitas siswa 

di kelas kontrol, yaitu aspek keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran,mendengarkan penjelasan guru, keaktifan siswa dalam bertanya 

kepada guru, dan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat,sedangkan 

pada aspek-aspek yang lainnya tidak bisa dinilai karena tidak ada aktivitas siswa 

yang sesuai dengan aspek yang akan dinilai. 

Tabel 4.6 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol Pertemuan Kedua 

Aspek Keaktifan 
Jumlah Nilai Kriteria 

A B C D E F G H 

3,22 3,48 3,17 2,91 3 2,52 2,69 2,95 23,94 74,86 Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

menggunakan metodekonvensionalpada pertemuan kedua mendapatkan rata-rata 

nilai aktivitas sebesar 74,86, dan persentase keaktifan belajar siswa sebesar 
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74,86% dengan kriteria tinggi. Penghitungan lebih lengkap bisa dilihat pada 

lampiran 26. 

4.1.4 Analisis Data Nilai Siswa 

Setelah pembelajaran dilaksanakan, selanjutnya menghitung nilai postes 

pada pertemuan pertama dan kedua.Nilai postespada pertemuan pertama digabung 

dengan pertemuan kedua untuk memperoleh nilai akhir. 

4.1.4.1 Data Uji Coba Instrumen 

Soal-soal postes yang akan digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

terlebih dahulu diujicobakan kepada siswa di luar sampel yang telah mendapat 

materi Perkembangan Teknologi Produksi, yaitu siswa kelas V SD Negeri 

Pekiringan 02 Kabupaten Tegal. Uji coba instrumen bertujuan agar diperoleh soal-

soal yang valid dan reliabel.Instrumen yang diujicobakan berupa soal pilihan 

ganda berjumlah 40 butir soal dengan 4 alternatif jawaban (lampiran 8 dan 9). 

Dari hasil uji coba instrumen, diperoleh skor terendah 15 dan skor tertinggi 37, 

atau jika dengan nilai yaitu nilai terendah 37,5 dan nilai tertinggi 92,5. 

4.1.4.2 Data Nilai Pretes 

Sebelum pembelajaran dimulai, siswa terlebih dahulu melaksanakan 

pretes.Pretes dilaksanakan pada kelaskontrol dan kelaseksperimen dengan soal 

yang sama untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan uji kesamaan rata-rata 

antarkelas. Berikut merupakan data nilai pretes kelas IVA yang disajikan dalam 

tabel 4.7 dan IVB pada tabel 4.8: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Nilai Pretes Kelas Kontrol 
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No Kelas Kelas Interval Frekuensi 
1 20-30 5 

2 31-41 6 

3 42-52 4 

4 53-63 3 

5 64-75 5 
JUMLAH TOTAL 23 

 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Nilai PretesKelas Eksperimen 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 
1 15-24 2 
2 25-34 2 
3 35-44 7 
4 45-54 1 
5 55-64 4 
6 65-75 5 
JUMLAH TOTAL 21 

  
Rata-rata nilai kelas eksperimen dan kontrol yang diperoleh dari nilai pretes 

digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata. Rata-rata nilaipretes kelas kontrol 

sebesar 46,52, sedangkan kelas eksperimen sebesar 45,95. Dari rata-rata nilai 

tersebut, terlihat bahwa perbedaan rata-rata nilai kelas kontrol dan eksperimen 

tidak jauh dan dapat dianggap relatifsama, sehingga penelitian dapat 

dilaksanakan.Data nilai pretes kelas eksperimen dan kontrol selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 21 dan 22. 

4.1.4.3 Data Nilai Hasi Belajar (Postes) 

Postes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menerima 

pembelajaran. Soal yang digunakan pada postessama dengan soal yang digunakan 

saat pretes yaitu berjumlah 20 soal pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. 
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Postes dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan hasil belajar pada kedua kelas. 

Dari pembelajaran di kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatifteknikmake a match pada materi Perkembangan 

Teknologi Produksi diperoleh hasil belajar sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar (Postes) Kelas Eksperimen 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 
1 40-49 1 

2 50-59 3 

3 60-69 2 

4 70-79 4 

5 80-89 7 

6 90-100 4 
JUMLAH TOTAL 21 

 

Tabel 4.10Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar (Postes)Kelas Kontrol 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 
1 30-39 1 

2 40-49 3 

3 50-59 5 

4 60-69 3 

5 70-79 6 

6 80-90 5 
JUMLAH TOTAL 23 

 
Rata-rata nilai postes kelas eksperimen sebesar 74,76, sedangkan 

kelaskontrol sebesar 62,83. Dari rata-rata nilai tersebut, terlihat bahwa rata-rata 
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nilai kelas eksperimenlebih tinggi daripada kelas kontrol.Data nilai postes kelas 

eksperimen dan kontrol selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21 dan 22. 

4.1.5 Uji Prasyarat Instrumen 

Instrumen soal yang akan diujikan kepada siswa terlebih dahulu diuji 

validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui apakah soal tersebut layak untuk 

dijadikan instrumen penelitian. Berikut ini merupakan beberapa uji prasyarat 

instrumen, antara lain:  

4.1.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen.Uji validitas dilakukan dengan menganalisis butir instrumen meliputi 

validitas isi dan validitas konstruk. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan secara 

lengkap berikut ini. 

4.1.5.1.1 Validitas Isi (Content Validity) 

Validitas isi dilakukan untuk mengetahui bahwa soal yang telah disusun 

sudah sesuai dengan indikator soaldalam kisi-kisi, serta bahasa yang digunakan 

dalam soal sudah benar.Soal yang digunakan untuk pretes dan postes berjumlah 

20 butir, namun untuk mengantisipasi kemungkinan tidak valid dan tidak 

reliabelnya soal, peneliti menyusun soal yang berjumlah 40 butir (diparalelkan). 

Validitas isi dilaksanakan peneliti dengan berkonsultasi kepada tim ahli. Tim ahli 

tersebut terdiri dari dua orang, yaitu Drs. Akhmad Junaedi, M. Pd. (Dosen 

pembimbing I), dan Ade Trio Handoko (Guru kelas IVB). Lembar penilaian 

validitas isi terdapat pada lampiran 11.Setelah dinilai validitas isinya, soal 

diujicobakan pada kelas V SD Negeri Pekiringan02 Kabupaten Tegal pada 

tanggal 12 April 2012. 
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4.1.5.1.2 Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Uji validitas konstruk terhadap soal yang telah diujicobakan diolah dengan 

bantuan SPSS versi 17 menggunakan bivariatepearson(korelasi pearson product 

moment), yaitu dengan mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor 

total. Pengambilan keputusan pada uji validitas dilakukan dengan batasan rtabel 

dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Untuk batasan rtabel dengan jumlah n= 40 

didapat rtabel sebesar 0,312. Artinya, jika nilai korelasi lebih dari batasan yang 

ditentukan, maka item soal dinyatakan valid, sedangkan jika nilai korelasi kurang 

dari batasan yang ditentukan, maka item tidak valid.Dari 40 soal yang 

diujicobakan ada 27 soal yang dinyatakan valid dan 13 soal tidak valid. Butir-

butir soal yang valid dan tidak valid bisa dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 Soal Valid dan Tidak Valid 

 Valid Tidak Valid 
Butir soal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
dan 39 

4, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 
27, 28, 30, 36, dan 40 

Jumlah 27 butir 13 butir 

 
Instrumen yang dibutuhkan yaitu 20 butir soal, sementara butir soal yang 

valid ada 27. Dari kisi-kisi dapat diketahui bahwa butir soal nomor 8, 20, 24, 27, 

28, dan 40 merupakan butir soal paralel yang tidak valid sehingga ada 3 indikator 

soal yang belum terwakili, oleh karena itu dibuatlah soal tambahan sebanyak 3 

butir soal paralel yang berbeda dari 20 butir soal paralel yang sebelumnya sudah 

diujicobakan. Soal tambahan tersebut diujicobakan kepada siswa kelas V SD 

Negeri Pekiringan 02 untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Setelah 
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diujicobakan, peneliti menggunakan 40 butir soal awal dengan mengganti 6butir 

soal yang sebelumnya tidak valid dengan 6 butir soal tambahan, baru dihitung 

validitasnya. Dari penghitungan tersebut diperoleh hasil 31 soal valid yang 

masing-masing indikator soal sudah terwakili. Butir soal yang valid yaitu1, 2, 3, 

5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 38, 39, dan 40.Peneliti mengambil 1 soal valid dari masing-masing indikator 

soal sebanyak 20 butir soal.Butir soal nomor 2, 5, 7, 19, 11, 12, 17, 18, 25, dan 35 

digunakan sebagai instrumen penelitian untuk pertemuan pertama, dan butir soal 

nomor 8, 14, 16, 20, 22, 31, 32, 33, 34, 38 dan 40 untuk pertemuan kedua.Hasil 

penghitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12 dan 13. 

4.1.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap butir instrumen yang dinyatakan 

valid.Soal yang akan diuji reliabilitasnya ada 31 butir soal yang sebelumnya telah 

diuji validitasnya.Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

program SPSS versi 17.Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya data, dapat 

dilihat nilai pada kolom Cronbach’s Alpha.Hasil uji reliabilitas tiap butir soal 

yang diperoleh setelah data dihitung dengan menggunakan program SPSS versi 17 

selengkapnya ada pada lampiran 14.Simpulan uji reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alphadari 31 butir soal, dengan nilai 

Cronbach’s Alphasebesar 0,892, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Reliabilitas Soal 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items
.892 31
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Untuk pengujian reliabilitas biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 

0,6. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98), indeks reliabilitas kurang 

dari 0,6, kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8, baik. Nilai 

Cronbach’s Alphamenunjukkan nilai 0,892. Mengacu pada pendapat Sekaran 

tersebut, nilai 0,892> 0,8 berarti baik, sehingga seluruh butir soal sudah terbukti 

reliabel. 

4.1.5.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilaksanakan dengan membandingkan nilai 

pretespada kedua kelas tersebut. Jika nilai rata-rata kelas pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol relatif sama dan tidak terpaut jauh, maka bisa 

dikatakan bahwa kemampuan awal pada kedua kelompok tersebut adalah sama. 

Setelah dilaksanakan pretes pada kedua kelompok tersebut, didapatkan nilai rata-

rata pada kelompok kontrol  sebesar 46,52 dan kelas eksperimen sebesar 45,95. 

Dari rata-rata nilai pretes keduanya, dapat diketahui bahwa siswa kelas 

eksperimen dan kontrol tidak memiliki perbedaan kemampuan awal yang 

signifikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemampuan awal siswa pada kedua kelas 

tersebut sama.Hasil nilai pretes kedua kelas selengkapnya ada pada lampiran 21 

dan 22. 

4.1.6 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis yaitu untuk menguji data yang sudah diperoleh, agar 

bisa diuji hipotesisnya.Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas, uji 
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homogenitas dan uji hipotesis. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara lebih 

lengkap berikut ini. 

4.1.6.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data nilai postespada kelas 

eksperimen dan kontrol berdistribusi normal atau tidak.Pengujian normalitas 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17. Hasil penghitungannya 

dapat dilihat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13Hasil Uji Normalitas Postes Kelas Eksperimen 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .151 21 .200* .962 21 .548

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
Tabel 4.14Hasil Uji Normalitas Postes Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrol .143 23 .200* .956 23 .390 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Dari tabel 4.13dan 4.14dapat diketahui normal atau tidaknya data nilai 

postesdengan melihat pada nilai signifikansi(sig) pada kolom kolmogorov 

smirnov.Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikansinya lebihbesar dari 0,05 

maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas menunjukan 

bahwa nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov menunjukan nilai 0,200 
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dan 0,200.Jadi dapat disimpulkan bahwa data hasil postes normal.Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada lampiran 30 dan 31. 

4.1.6.2 Uji Homogenitas  

Jika data hasil belajar siswa berdistribusi normal, maka selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas data.Karena data nilai hasil belajar siswa berdistribusi 

normal, maka perlu dilakukan uji homogenitas. 

Untuk mengetahui homogenitas nilai postes dari kelas eksperimen dan 

kontrol, digunakan program SPSS versi 17.Setelah itu, dapat dilihat nilai 

signifikansi pada kolom Levene Test for Equality of Variances. Jika nilai 

signifikansinya di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya homogen. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.15 Uji Homogenitas Postes 

   Nilai 

   Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances not 

assumed 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

 F .166  
Sig. .686  

 
Berdasarkan hasil uji homogenitas di atas, diketahui nilai signifikansi dari 

kolom Levene Test for Equality of Variances menunjukkan nilai signifikansi 

0,686>0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua kelas homogen.Hasil uji 

homogenitas dapat dilihat pada lampiran 32. 

4.1.6.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar 

Independent Samples Test 
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siswa. Pengaruh model pembelajaran kooperatifteknikmake a match dapat dilihat 

dari adanya perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatifteknikmake a matchdibandingkan dengan hasil belajar 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Peneliti melakukan uji 

hipotesis setelah diketahui nilai masing-masing kelompok.Pengujian hipotesis 

menggunakan t test independent. Teknik tersebut digunakan dengan melihat 

asumsi bahwa data dalam penelitian ini berbentuk rasio dan bentuk hipotesis 

berbentuk komparatif (dua sampel) independen.Dalam penelitian ini pengujian 

hipotesis menggunakan program SPSS versi 17.Menu yang digunakan adalah 

analyze-compare dilanjutkan means-independent-sample t-test. Di dalam uji dua 

pihak berlaku ketentuan, jika ttabel  ≤ thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

(Riduwan 2010: 181). Hasil perhitungan uji hipotesis dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.16 Uji Hipotesis 

   Nilai 

   Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances not 

assumed 

t-test for Equality of 
Means 

 t 2.399 2.404

df 
 
Sig. (2-tailed)

42 
 

.021 

41.907
 

.021

 
Berdasarkan tabel 4.16 pada kolomt-test for Equality of Meansdapat 

diketahui bahwa nilaithitung =2,399 dan signifikansinyasebesar 0,021. Dari hasil 

penghitungan, dapat diketahui bahwathitung > ttabel , atau signifikansi <0,05, yaitu 

nilaithitung =2,399 danttabel= 2,018, sehingga2,399> 2,018. Nilai signifikansi yang 

diperoleh 0,021 atau <0,05. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan 
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pengambilan keputusan uji hipotesis, maka Ho ditolak dan simpulannya yaitu ada 

perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan antara siswa kelas IV yang 

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a matchdan yang menggunakan metode konvensional.Sama 

seperti uji homogenitas, lampiran hasil uji hipotesis juga menggunakan 

independent sample t testada pada lampiran 32. 

 

4.2 Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada perbedaan signifikan hasil belajar 

IPS materi perkembangan teknologi produksi antara kelas eksperimen yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a 

match dan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Hasil belajar 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match lebih tinggi dari yang belajarnya menggunakan 

metode konvensional dilihat dari rata-rata nilai hasil postes antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata nilai postes kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol. Rata-rata nilai postes kelas eksperimen yaitu 74,76, 

sedangkan kelas kontrol sebesar 62,83.  

Setelah dilakukan uji t, dapat diketahui bahwa ada perbedaan hasil belajar 

yang signifikan antara siswa kelas IV yang mendapat pembelajaran pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match dan yang mendapat pembelajaran dengan metode 

konvensional.Perbedaan hasil belajar ditunjukkan dengan hasil perhitungan yang 

telah dilakukan diperoleh nilai thitung sebesar 2,399yang kemudian dikonsultasikan 

dengan nilai t tabel pada taraf signifikan 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 2,018. 
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Hasil penghitungan menunjukan bahwa nilai thitung  2,399lebih besar dari nilai t tabel 

2,018 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatifteknik make a match, 

diperoleh beberapa temuan bahwa model pembelajaran kooperatifteknik make a 

match dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

mencocokkan kartu yang yang ada di tangan mereka. Proses pembelajarannya 

lebih menarik perhatian dan minat belajar siswa, karena terdapat unsur permainan 

yang dapat menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran make a match siswa lebih antusias mengikuti proses 

pembelajaran, dan keaktifan siswa tampak pada saat siswa mencari pasangan 

kartunya masing-masing. Keaktifan siswa merupakan suatu ciri dari pembelajaran 

kooperatif, seperti yang dikemukan oleh Lie (2004: 30) bahwa “Pembelajaran 

kooperatif ialah pembelajaran yang menitikberatkan pada gotong royong dan 

kerjasama kelompok”. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Pekiringan 02 

Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa: 

(1) Rata-rata skor aktivitas belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol. Aktivitas belajar siswaditunjukkan dengan rata-rata skor 

aktivitas siswa (SAS) pada proses pembelajaran. Rata-rata skor aktivitas 

belajar siswa kelas eksperimen pada pertemuan pertama yaitu sebesar 79,61, 

persentase sebesar 79,61% dengan kriteria sangat tinggi,dan pertemuan kedua 

sebesar 85,27, persentase sebesar 85,27%dengan kriteria sangat tinggi juga. 

Sementara di kelas kontrol diperoleh rata-rata skor aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan pertama yaitu sebesar70,65,persentasesebesar 70,65% 

dengan kriteria tinggi, dan pertemuan keduasebesar 74,86, persentase 

keaktifan siswa sebesar74,86% dengan kriteria tinggi juga. 

(2) Rata-rata nilai hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. Rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 74,76, sedangkan kelas 

kontrol sebesar 62,83. Data hasi penghitungan dengan menggunakan rumus 

independent sample t test melalui program SPSS versi 17 menunjukkan 

bahwa modelpembelajaran kooperatifteknikmake a match berpengaruh dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match terhadap hasil belajar dibuktikan dengan nilai 
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thitung > ttabel, yaitu2,399>2,018 dan signifikansi 0,021<0,05. Jadi, simpulannya 

adalah ada perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan antara siswa kelas IV 

yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a matchdan yang menggunakan metode konvensional 

pada pembelajaran IPS materiPerkembangan Teknologi Produksi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a matchterbukti berpengaruh signifikan terhadap aktivitas 

dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Pekiringan 02 pada materi 

perkembangan teknologi produksi, maka disarankan: 

5.2.1 Bagi Guru 

(1) Guru hendaknya mulai menerapkan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match, karena lebih efektif dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan metode 

konvensional. 

(2) Sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatifteknikmake a match, 

hendaknya guru merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan 

baik, sehingga pelaksanaanya dapat berlangsung sesuai dengan yang 

diharapkan. 

(3) Guru dapat melakukan variasi model pembelajaran kooperatifteknikmake a 

match dengan model lainnya, sehingga diperoleh model yang lebih sesuai 

dengan karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa. 
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5.2.2 Bagi Siswa 

Dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match, siswa sebaiknya lebih menggali pengetahuan dan 

kemampuan yang dimilikinya semaksimal mungkin. Selain itu, diharapkan tidak 

ada siswa yang malu bertanya kepada teman sekelompoknya apabila mengalami 

kesulitan dalam belajar, sehingga kerjasama siswa dalam pembelajaran dapat 

belangsung secara optimal. 

5.2.3 Bagi Pihak Sekolah 

(1) Model pembelajaran kooperatifteknikmake a match perlu disosialisasikan dan 

dijadikan alternatif dalam pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

(2) Pihak sekolah perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran kooperatifteknikmake a match, tidak hanya pada 

pembelajaran IPS, tetapi juga pada mata pelajaran yang lainnya, memberikan 

fasilitas dan kelengkapan yang mendukung pembelajaran, serta memberikan 

keleluasaan kepada guru untuk menerapkan model pembelajaran 

kooperatifteknikmake a match, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. 
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LAMPIRAN
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iran 1 

SILABUS PEMBELAJARAN  

A SEKOLAH :   

A PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Sosial 

AS / SEMESTER : IV/( dua ) 

NDAR KOMPETENSI   : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan Kabupaten

/ Kota dan Provinsi 

mpetensi Dasar Meteri Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Alat & Sumber

Evaluas

Penilai

Mengenal 

erkembangan 

eknologi 

roduksi 

omunikasi, dan 

ransportasi serta 

engalaman 

menggunakannya

Perkembangan 

Teknologi 

• Membandingkan 

jenis-jenis 

teknologi untuk 

berproduksi yang 

digunakan 

masyarakat pada 

masa lalu dan masa 

kini. 

• Membuat diagram 

alur tentang proses 

• Siswa mengumpulkan 

informasi tentang 

kegiatan produksi yang 

ada di daerahnya. 

• Siswa mendiskusikan 

tentang perbandingan 

jenis-jenis teknologi 

produksi, pada masa lalu 

dan teknologi produksi 

masa sekarang. 

15 JP x 

35 menit 

• Contoh-

contoh alat 

transportasi 

• Koran 

• Majalah 

• Lingkungan 

sekitar 

• Ilmu 

Pengetahuan 

• Tulis

• Tulis 

lisan

• Unjuk

kerja

• Forto

folio

• Unjuk

kerja
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produksi dari 

kekayaan alam 

yang tersedia. 

• Memberikan 

contoh bahan baku 

yang dapat diolah 

menjadi beberapa 

barang produksi. 

• Membandingkan 

alat-alat teknologi 

komunikasi yang 

digunakan 

masyarakat 

setempat pada 

masa lalu dan masa 

kini. 

• Menunjukkan cara-

cara penggunaan 

alat-alat teknologi 

• Siswa memberi contoh 

berbagai hasil produksi 

dari kekayaan alam. 

• Siswa melakukan 

kunjungan ke salah satu 

tempat produksi. 

• Siswa membuat daftar 

bahan-bahan baku yang 

dapat diolah menjadi 

barang produksi. 

• Siswa menyusun cerita 

tentang bahan baku di 

daerahnya yang dapat 

diolah menjadi barang 

produksi. 

• Siswa membuat diagram 

alur proses produksi. 

• Siswa memberi contoh 

Sosial  
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komunikasi pada 

masa lalu dan masa 

kini. 

• Membandingkan 

jenis-jenis 

teknologi 

transportasi pada 

masa lalu dan masa 

kini. 

• Menceritakan 

pengalaman 

menggunakan 

teknologi 

transportasi. 

 

tentang kegiatan 

komunikasi. 

• Siswa menyebutkan dan 

membandingkan alat-alat 

komunikasi dari yang 

paling tradisional sampai 

yang paling modern. 

• Siswa mempraktikan cara 

penggunaan alat 

komunikasi. 

• Siswa membuat laporan 

cara penggunaan alat-alat 

komunikasi. 

• Siswa menyebutkan jenis-

jenis transportasi yang 

ada di daerahnya. 

• Siswa mendiskusikan 

jenis-jenis transportasi 
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tradisional dan 

transportasi modern; 

manfaat penggunaan 

transportasi. 

• Siswa memberikan 

contoh. 

• Siswa membuat karangan 

tentang pengalaman 

menggunakan alat 

transportasi. 



80

 

iran 2 

SILABUS PENGEMBANGAN IPS  

 

A SEKOLAH : SD Negeri Pekiringan 02 Kab. Tegal 

A PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Sosial 

AS / SEMESTER : IV/( dua ) 

NDAR KOMPETENSI : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan Kabupaten

/ Kota dan Provinsi 

Kompetensi Dasar Meteri Pokok Indikator 
Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 
Sumber Belajar 

Mengenal 

erkembangan teknologi 

roduksi komunikasi, 

an transportasi serta 

engalaman 

menggunakannya. 

Perkembangan 

Teknologi 

Produksi 

• Membandingkan jenis-jenis 

teknologi untuk berproduksi 

yang digunakan masyarakat 

pada masa lalu dan masa kini.

• Membuat diagram alur 

tentang proses produksi dari 

kekayaan alam yang tersedia. 

• Memberikan contoh bahan 

4 JP x 35 

menit 

Pilihan 

ganda 

• Buku IPS Kelas IV 
• Buku referensi lain 

yang mendukun 
• Gambar 

perkembangan 
teknologi produksi 
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baku yang dapat diolah 

menjadi beberapa barang 

produksi. 

• Membandingkan kekurangan 

dan kelebihan teknologi 

produksi tradisional dan 

modern 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP ) 

Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Pekiringan 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester   : IV/2 

Waktu   : 2jp x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan   : Sabtu, 28 April 2012 

 

A. Standar Kompetensi  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

B. Kompetensi Dasar  

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

C. Indikator 

1. Membandingkan jenis-jenis teknologi untuk berproduksi yang digunakan 

masyarakat pada masa lalu dan masa kini. 

2. Membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan alam yang 

tersedia. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian teknologi produksi. 

2. Melalui gambar siswa mampu membandingkan jenis-jenis teknologi 

produksi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan masa kini 

(produksi beras, obat-obatan, pakaian dan bahan bangunan). 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membuat diagram alur 

tentang proses produksi dari kekayaan alam yang tersedia (produksi beras 

dan pakaian). 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian teknologi 

Teknologi merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. 

Teknologi juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang 

mempermudah hidup manusia. 

2. Perkembangan teknologi  

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi dapat 

mempermudah pekerjaan. Dengan  teknologi  pekerjaan  yang  dulunya 

membutuhkan tenaga yang besar, sekarang bisa dilakukan dengan tenaga 

kecil. Dengan teknologi pula pekerjaan yang dulunya membutuhkan waktu 

lama, sekarang hanya butuh waktu yang sangat singkat.  

3. Teknologi produksi 

Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.  

a. Jenis teknologi produksi masa lalu dan masa kini 

(1) Teknologi produksi makanan dan obat-obatan 

Pada zaman dahulu petani mengolah sawah menggunakan tenaga 

manusia dengan cangkul dan bajak yang ditarik sapi atau kerbau, kemudian 

menumbuk padi dengan lesung dan alu. Tetapi sekarang para petani sudah 

menggunakan alat modern seperti traktor  dan mesin penggiling padi. 

  

 

 
 

 Bajak    Traktor  

 

 

 

 
 

 Lesung Mesin penggiling padi 
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Untuk memproduksi obat-obatan pun teknologinya juga mengalami 

perkembangan yang pesat. Dahulu manusia hanya meramu dan menumbuk 

obat-obatan dari bahan alami. Saat ini meskipun bahannya ada yang dari 

bahan alami tetapi pengolahannya sudah dengan menggunakan mesin. 

Dengan mesin proses pembuatan obat lebih cepat dan higienis. 

  

 

 

  Meramu obat tradisional          Produksi obat modern 

(2) Teknologi produksi pakaian 

Untuk membuat pakaian, masyarakat masa lalu menggunakan alat 

tenun yang terbuat dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana dan 

bahan pewarnanya biasanya digunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau 

daun tanaman. Sedangkan sekarang menggunakan Alat-alat yang 

berteknologi modern. Pabrik tekstil dengan mesin-mesin modern dapat 

menghasilkan kain dalam jumlah besar dan kualitas yang tinggi.  

 

 

 

 

Tenun tangan       Mesin tenun  

(3) Teknologi produksi bahan bangunan  

Masyarakat masa lalu memotong kayu menggunakan kapak dan 

peralatan sederhana. Sedangkan sekarang orang memotong kayu dapat 

menggunakan gergaji mesin. Menyerut pun juga sekarang sudah 

menggunakan serutan mesin. Tidak seperti dulu yang menggunakan serutan 

biasa dan menggunakan tenaga manusia lebih besar. 

 

  

 

Kapak   Gergaji mesin 
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b. Membuat diagram alur proses produksi 

Untuk menjadi suatu barang yang siap pakai membutuhkan suatu proses. 

Proses tersebut ada yang pendek ada yang sangat panjang dan melewati 

banyak tahapan. Perhatikan bagan alur proses produksi berikut ini! 

 

 
 

Membajak        Menanam              Menyiangi 

 

 
 

Pengemasan          Panen 

 

 

 
 

Menumbuk padi  Pengeringan  Memisahkan padi dari  

      batangnya  

Alur produksi beras. 
 

 

 

 

 

 
 

Alur produksi pakaian. 
 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode  

a) Ceramah 

b) Tanya jawab 

c) Pemberian tugas 

 

  

  



86 
 

 
 

2. Model Pembelajaran 

Pembelajaran kooperatifteknikmake a match. 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Salam  

b. Berdoa bersama 

c. Presensi 

d. Menyiapkan buku paket IPS kelas IV dan lembar soal. 

e. Melakukan pretes 

f. Apersepsi  

Kegiatan apa saja yang dilakukan petani di sawah?  

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai tentang 

perkembangan teknologi produksi. 

2) Menggali pengetahuan siswa tentang perkembangan teknologi 

produksi. 

3) Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi produksi. 

b. Elaborasi (20 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi: 

1) Guru menjelaskan jalannya pembelajaran make a match  

2) Guru membagi semua siswa menjadi 3 kelompok, Kelompok 

pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi 

pertanyaanyang terdiri dari 6 siswa, kelompok kedua yaitu 

kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban yang terdiri dari 6 

siswa dan dan kelompok ketiga yaitu kelompok penilai berisi 11 

siswa. Kegiatan dibagi menjadi dua sesi.  

3) Mengatur posisi kelompok-kelompok tersebut berbentuk huruf U. 

Kelompok pertama dan kedua berjajar saling berhadapan. 

4) Guru memberikan LKS kepada kelompok pertama dan kedua. 
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5) Guru menyiapkan dan membagikan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban yang berisi tentang perkembangan teknologi produksi 

kepada kelompok pertama dan kedua. 

6) Guru membunyikan peluit sebagai tanda bahwa pembelajaran 

make a match telah dimulai. 

7) Meminta siswa memikirkan soal/jawaban dari kartu yang mereka 

pegang. 

8) Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang 

dipegangnya. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

9) Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan kartu 

selama 5 menit.  

10) Siswa yang sudah menemukan pasangannya menunjukkan kartu 

pasangan pertanyaan dan jawaban kepada kelompok ketiga 

(penilai). 

11) Kelompok ketiga (penilai) membaca apakah pasangan pertanyaan 

dan jawaban yang dipegang cocok atau tidak. Jika cocok maka 

diberi poin, tetapi jika tidak cocok tidak mendapat poin. 

12) Setelah penilaian dilakukan, mengatur kelompok pertama dan 

kelompok kedua bersatu kemudian memposisikan dirinya menjadi 

kelompok penilai. Sementara, kelompok penilai pada sesi pertama 

dipecah menjadi dua, sebagian anggota memegang kartu 

pertanyaan dan sebagian lainnya memegang kartu jawaban.  

13) Melakukan make a match (langkah 3 sampai 11)untuk sesi ke 2 

yang diakhiri dengan membuat kesimpulan bersama.  

c. Konfirmasi (5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui dan belum 

dipahami siswa. 

2) Memberikan penguatan kepada siswa. 
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3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal postes. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media belajar 

a. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban. 

b. Gambar perkembangan teknologi produksi. 

2. Sumber belajar 

a. Pujiati, R.H. dan U. Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 

4.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Hal164-

71. 

b. Sadiman, I.S. dan S. Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4.Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Hal: 101-2. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian  : pretesdanpostes 

2. Teknik penilaian  : tes 

3. Instrumen   : soal 

4. Bentuk instrumen  : pilihan ganda 

Tegal, 28 April 2012 

Guru kelas IVB     Peneliti  

 

 

Ade Trio Handoko     Dwi Esti Jayanti 

       NIM. 1402408040  

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Pekiringan 02 

 

 

 

Kusnanto, S.Pd 

NIP. 19650606 198806 1 003 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP ) 

Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Pekiringan 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester   : IV/2 

Waktu   : 2jp x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan  : Selasa, 1 Mei 2012 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

C. Indikator 

1. Membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan alam yang 

tersedia. 

2. Memberikan contoh bahan baku yang dapat diolah menjadi beberapa 

barang produksi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat diagram 

alur proses produksi dari kekayaan alam yang tersedia (produksi minyak 

goreng dan batu bata). 

2. Melalui gambar, siswa dapat memberikan contoh bahan baku yang dapat 

diolah menjadi beberapa barang produksi (kedelai, tanah liat, kayu, dan  

getah pohon karet). 

3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membandingkan 

kekurangan dan kelebihan teknologi produksi masa lalu dan masa kini. 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Membuat diagram alur proses produksi 

Untuk menjadi suatu barang yang siap pakai membutuhkan suatu proses. 

Proses tersebut ada yang pendek ada yang sangat panjang dan melewati 

banyak tahapan. Perhatikan bagan alur proses produksi berikut ini! 

 

 
 

Kupas kelapa tua       parut kelapa   peras kelapa 

 

 

 

Minyak goreng   peras      masak santan 

Alur produksi minyak goreng. 

 

 

 

 

 

 

Alur proses pembuatan batu bata. 

a. Menyiapkan tanah liat sebagai bahan baku. 

b. Tanah liat yang tersedia diaduk dengan air. Kemudian digiling supaya 

menjadi adonan yang siap cetak. 

c. Adonan tanah liat dicetak. Hasil cetakan itu dibiarkan di tempat yang 

terkena sinar matahari. 

d. Setelah kering, batu bata ditumpuk.  

e. Batu-bata yang sudah kering dibakar di tungku pembakaran. Batu bata 

dibakar sampai warnanya menjadi menjadi merah. 

f. Setelah dibakar, batu bata dibiarkan dingin terlebih dahulu. 

g. Setelah dingin, batu bata dikeluarkan dari tungku. 
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2. Satu bahan menghasilkan beragam produk 

Dalam proses produksi satu bahan dapat diolah menjadi beberapa barang 

produksi. Tempe berasal dari kedelai yang diolah. Selain tempe, kedelai 

juga dapat diolah menjadi makanan lain seperti tahu, kecap, susu, dan 

keripik. Selain kedelai, contoh lain adalah kayu. Kayu dapat dibuat menjadi 

perabot rumah tangga seperti meja, kursi, almari, tempat tidur. Selain itu 

kayu juga dapat dibuat menjadi kertas, kerangka pensil dan mainan.  

3. Kekurangan dan kelebihan teknologi produksi zaman dahulu dan 

modern 

Teknologi Produksi Masa Lalu Teknologi Produksi Masa Kini 

a. Keunggulan 

− Alat/bahan mudah didapat dan 

murah 

− Bebas polusi udara dan suara 

− Hemat energi 

a. Keunggulan 

− Proses produksi cepat 

− Hasil produksi lebih banyak  

b. Kelemahan b. Kelemahan 

− Proses produksi lambat 

− Hasil produksi tidak banyak  

 

− Harga mesin mahal 

− Menimbulkan polusi udara dan 

suara 

− Limbahnya mencemari 

lingkungan 

− Boros energi 
 

F. Metode Pembelajaran 

1. Metode 

a) Ceramah 

b) Tanya jawab 

c) Pemberian tugas 

2. Model Pembelajaran 

Pembelajaran kooperatifteknikmake a match. 
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. KegiatanAwal (10 menit) 

a. Salam  

b. Berdoa bersama 

c. Presensi 

d. Menyiapkan buku paket IPS kelas IV dan lembar soal. 

e. Apersepsi 

- Apakah kalian pernah melihat orang membuat batu bata? 

2. KegiatanInti (45 menit) 

a. Eksplorasi (20 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai tentang diagram alur 

proses produksi (minyak goreng dan batu bata). 

2) Menggali pengetahuan siswa tentang alur proses produksi (minyak 

goreng dan batu bata). 

3) Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi produksi. 

b. Elaborasi (20 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Guru menjelaskan jalannya pembelajaran make a match  

2) Guru membagi semua siswa menjadi 3 kelompok, Kelompok 

pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi 

pertanyaanyang terdiri dari 6 siswa, kelompok kedua yaitu 

kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban yang terdiri dari 6 

siswa dan dan kelompok ketiga yaitu kelompok penilai berisi 10 

siswa. Kegiatan dibagi menjadi dua sesi.  

3) Mengatur posisi kelompok-kelompok tersebut berbentuk huruf U. 

Upayakan kelompok pertama dan kedua berjajar saling 

berhadapan. 

4) Guru memberikan lembar kerja siswa kepada kelompok pertama 

dan kedua. 
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5) Guru menyiapkan dan membagikan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban yang berisi tentang perkembangan teknologi produksi 

kepada kelompok pertama dan kedua. 

6) Guru membunyikan peluit sebagai tanda bahwa pembelajaran 

make a match telah dimulai. 

7) Meminta siswa memikirkan soal/jawaban dari kartu yang mereka 

pegang. 

8) Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang 

dipegangnya. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

9) Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan kartu 

selama 5 menit.  

10) Siswa yang sudah menemukan pasangannya menunjukkan kartu 

pasangan pertanyaan dan jawaban kepada kelompok ketiga 

(penilai). 

11) Kelompok ketiga (penilai) membaca apakah pasangan pertanyaan 

dan jawaban yang dipegang cocok atau tidak. Jika cocok maka 

diberi poin, tetapi jika tidak cocok tidak mendapat poin. 

12) Setelah penilaian dilakukan, mengatur kelompok pertama dan 

kelompok kedua bersatu kemudian memposisikan dirinya menjadi 

kelompok penilai. Sementara, kelompok penilai pada sesi pertama 

dipecah menjadi dua, sebagian anggota memegang kartu 

pertanyaan dan sebagian lainnya memegang kartu jawaban.  

13) Melakukan make a match (langkah 3 sampai 11)untuk sesi ke 2 

yang diakhiri dengan membuat kesimpulan bersama.  

c. Konfirmasi(5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui dan belum 

dipahami siswa. 

2) Memberikan penguatan kepada siswa. 
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3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal postes. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media belajar 

a. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban. 

b. Gambar perkembangan teknologi produksi. 

2. Sumber belajar 

a. Pujiati, R.H. dan U. Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Hal 172-5. 

b. Sadiman, I.S. dan S. Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4.Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Hal103-5. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian  : pretes danpostes 

2. Teknik penilaian  : tes 

3. Instrumen   : soal 

4. Bentuk instrumen  : pilihan ganda 

Tegal, 1 Mei 2012 

Guru kelas IVB      Peneliti  

 

 

Ade Trio Handoko      Dwi Esti Jayanti 

        NIM. 1402408040  

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Pekiringan 02 

 

 

 

Kusnanto, S.Pd 

NIP. 19650606 198806 1 003 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 

Kelas Kontrol Pertemuan 1 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Pekiringan 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester   : IV/2 

Waktu   : 2jp x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan   : Selasa, 24 April 2012 

 

A. Standar Kompetensi  

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi. 

B. Kompetensi Dasar  

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

C. Indikator 

1. Membandingkan jenis-jenis teknologi untuk berproduksi yang digunakan 

masyarakat pada masa lalu dan masa kini. 

2. Membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan alam yang 

tersedia. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian teknologi produksi. 

2. Melalui gambar siswa mampu membandingkan jenis-jenis teknologi 

produksi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan masa kini 

(produksi beras, obat-obatan, pakaian dan bahan bangunan). 

3. Siswa dapat membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan 

alam yang tersedia (produksi beras dan pakaian). 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian teknologi 

Teknologi merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. 

Teknologi juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang 

mempermudah hidup manusia. 

2. Perkembangan teknologi  

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi dapat 

mempermudah pekerjaan. Dengan teknologi pekerjaan yang dulunya 

membutuhkan tenaga yang besar, sekarang bisa dilakukan dengan tenaga 

kecil. Dengan teknologi pula pekerjaan yang dulunya membutuhkan waktu 

lama, sekarang hanya butuh waktu yang sangat singkat.  

3. Teknologi produksi 

Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.  

a. Jenis teknologi produksi masa lalu dan masa kini 

(1) Teknologi produksi makanan dan obat-obatan 

Pada zaman dahulu petani mengolah sawah menggunakan tenaga 

manusia dengan cangkul dan bajak yang ditarik sapi atau kerbau, 

kemudian menumbuk padi dengan lesung dan alu. Tetapi sekarang para 

petani sudah menggunakan alat modern seperti traktor  dan mesin 

penggiling padi. 

  

 
 

 Bajak    Traktor  

 

 

 

 
 

Lesung                    Mesin penggiling padi 
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Untuk memproduksi obat-obatan pun teknologinya juga mengalami 

perkembangan yang pesat. Dahulu manusia hanya meramu dan menumbuk 

obat-obatan dari bahan alami. Saat ini meskipun bahannya ada yang dari 

bahan alami tetapi pengolahannya sudah dengan menggunakan mesin. 

Dengan mesin proses pembuatan obat lebih cepat dan higienis. 

  

 

 
 

Meramu obat tradisional Produksi obat modern 

(2) Teknologi produksi pakaian 

Untuk membuat pakaian, masyarakat masa lalu menggunakan alat 

tenun yang terbuat dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana dan 

bahan pewarnanya biasanya digunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau 

daun tanaman. Sedangkan sekarang menggunakan Alat-alat yang 

berteknologi modern. Pabrik tekstil dengan mesin-mesin modern dapat 

menghasilkan kain dalam jumlah besar dan kualitas yang tinggi.  

 

 

 
 

Tenun tangan  Mesin tenun  

(3) Teknologi produksi bahan bangunan  

Masyarakat masa lalu memotong kayu menggunakan kapak dan 

peralatan sederhana. Sedangkan sekarang orang memotong kayu dapat 

menggunakan gergaji mesin. Menyerut pun juga sekarang sudah 

menggunakan serutan mesin. Tidak seperti dulu yang menggunakan 

serutan biasa dan menggunakan tenaga manusia lebih besar. 

 

 

 

  Kapak    Gergaji mesin 
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b. Membuat diagram alur proses produksi 

Untuk menjadi suatu barang yang siap pakai membutuhkan suatu proses. 

Proses tersebut ada yang pendek ada yang sangat panjang dan melewati 

banyak tahapan. Perhatikan bagan alur proses produksi berikut ini! 

 

 
 

    Membajak         Menanam         Menyiangi 

 

 

 

     Pengemasan        Panen 

 

 

 
           Pengeringan     Memisahkan padi dari  

Menumbuk padi     batangnya   

Alur produksi beras. 
 

 

 

 

 

 
 

Alur produksi pakaian. 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Salam  
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b. Berdoa bersama 

c. Presensi 

d. Menyiapkan buku paket IPS kelas IV dan lembar soal. 

e. Melakukan pretes 

f. Apersepsi  

Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para petani waktu di sawah? 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai tentang 

perkembangan teknologi produksi. 

2) Menggali pengetahuan siswa tentang perkembangan teknologi 

produksi. 

3) Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi produksi. 

b. Elaborasi (20 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Meminta siswa untuk mencatat materi tentang perkembangan 

teknologi produksi. 

2) Meminta siswa untuk mengerjakan LKS. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui dan belum 

dipahami siswa. 

2) Memberikan penguatan pada siswa. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari. 

b. Melakukan tes formatif. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media belajar 

Gambar perkembangan teknologi produksi. 
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2. Sumber belajar 

a. Pujiati, R.H. dan U. Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Hal 164-

71. 

b. Sadiman, I.S. dan S. Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Hal 101-2. 

 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian  : pretesdanpostes 

2. Teknik penilaian  : tes 

3. Instrumen   : soal 

4. Bentuk instrumen  : pilihan ganda 

 

 

Tegal, 24 April 2012 

Guru Kelas IVA     Peneliti  

 

 

 

Agustina Saraswati      Dwi Esti Jayanti 

       NIM. 1402408040  

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Pekiringan 02 

 

 

 

 

Kusnanto, S.Pd 

NIP. 19650606 198806 1 003 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 

Kelas Kontrol Pertemuan 2 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Pekiringan 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester   : IV/2 

Waktu   : 2jp x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan   : Senin, 30 April 2012 

 

A. StandarKompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi. 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

C. Indikator 

1. Membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan alam yang 

tersedia. 

2. Memberikan contoh bahan baku yang dapat diolah menjadi beberapa 

barang produksi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat diagram 

alur tentang proses produksi dari kekayaan alam yang tersedia (produksi 

minyak goreng dan batu bata). 

2. Melalui gambar, siswa dapat memberikan contoh bahan baku yang dapat 

diolah menjadi beberapa barang produksi (kedelai, tanah liat, kayu, getah 

pohon karet) . 

3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru,siswa dapat membandingkan 

kekurangan dan kelebihan teknologi produksi masa lalu dan masa kini. 

 



102 
 

 
 

E. Materi Pembelajaran 

1. Membuat diagram alur proses produksi 

Untuk menjadi suatu barang yang siap pakai membutuhkan suatu 

proses. Proses tersebut ada yang pendek ada yang sangat panjang dan 

melewati banyak tahapan. Perhatikan bagan alur proses produksi berikut ini! 

 

 
 

Kupas kelapa tua  parut kelapa          peras kelapa 

 

 

 

Minyak goreng      peras   masak santan 

Alur produksi minyak goreng. 

 

 

 

 

 

 

Alur proses pembuatan batu bata. 

a. Menyiapkan tanah liat sebagai bahan baku. 

b. Tanah liat yang tersedia diaduk dengan air. Kemudian digiling supaya 

menjadi adonan yang siap cetak. 

c. Adonan tanah liat dicetak. Hasil cetakan itu dibiarkan di tempat yang 

terkena sinar matahari. 

d. Setelah kering, batu bata ditumpuk.  

e. Setelah jumlahnya cukup, batu-bata yang sudah kering dibakar di tungku 

pembakaran. Batu bata dibakar sampai warnanya menjadi menjadi 

merah. 

f. Setelah dibakar, batu bata dibiarkan dingin terlebih dahulu. 

g. Setelah dingin, batu bata tadi dikeluarkan dari tungku. 
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2. Satu bahan menghasilkan beragam produk 

Dalam proses produksi satu bahan dapat diolah menjadi beberapa barang 

produksi. Tempe berasal dari kedelai yang diolah. Selain tempe, kedelai 

juga dapat diolah menjadi makanan lain seperti tahu, kecap, susu, dan 

keripik. Selain kedelai, contoh lain adalah kayu. Kayu dapat dibuat menjadi 

perabot rumah tangga seperti meja, kursi, almari, tempat tidur. Selain itu 

kayu juga dapat dibuat menjadi kertas, kerangka pensil dan mainan.  

3. Kekurangan  dan kelebihan teknologi produksi zaman dahulu 

Teknologi produksi masa lalu Teknologi produksi masa kini 
a. Keunggulan 
− Alat/bahan mudah didapat dan 

murah 
− Bebas polusi udara dan suara 
− Hemat energi 

a. Keunggulan 
− Proses produksi cepat 
− Hasil produksi lebih banyak 

b. Kelemahan b. Kelemahan 

− Proses produksi lambat 
− Hasil produksi tidak banyak 

− Harga mesin mahal 
− Menimbulkan polusi udara dan 

suara 
− Limbahnya mencemari 

lingkungan 
− Boros energi 

 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Salam  

b. Berdoa bersama 

c. Presensi 

d. Menyiapkan buku paket IPS kelas IV dan lembar soal. 

e. Apersepsi  

- Apakah kalian pernah melihat orang membuat batu bata? 
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2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (20 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai tentang diagram alur 

proses produksi (minyak goreng dan batu bata). 

2) Menggali pengetahuan siswa tentang alur proses produksi (minyak 

goreng dan batu bata). 

3) Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi produksi. 

b. Elaborasi (20 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Meminta siswa untuk mencatat materi tentang perkembangan 

teknologi produksi. 

2) Meminta siswa untuk mengerjakan LKS. 

c. Konfirmasi(5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui dan belum 

dipahami siswa. 

2) Memberikan penguatan pada siswa. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari. 

b. Melakukan tes formatif. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media belajar 

Gambar alat – alat produksi. 

2. Sumber belajar 

a. Pujiati, R.H. dan U. Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Hal 172-5. 

b. Sadiman, I.S. dan S. Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Hal103-5. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian  : pretesdanpostes 



105 
 

 
 

2. Teknik penilaian  : tes 

3. Instrumen   : soal 

4. Bentuk instrumen  : pilihan ganda 

 

Tegal, 30 April 2012 

Guru Kelas IVA     Peneliti  

 

 

 

Agustina Saraswati     Dwi Esti Jayanti 

       NIM. 1402408040 

  

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Pekiringan 02 

 

 

 

Kusnanto, S.Pd 

NIP. 19650606 198806 1 003 
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iran 7 

Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba  

n Pendidikan : SD       Kelas/Semester : IV/2 

Pelajaran : IPS      Materi Pokok   : Perkembangan Teknologi Produksi 

ar Kompetensi: 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan

nsi. 

mpetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal
Ranah 

Kognitif
Nomor 

Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal 

Kunci 
Jawaban 

Mudah Sedang Sulit
Mengenal 

rkembangan 
knologi produksi, 
omunikasi, dan 
ansportasi serta 
ngalaman 
enggunakannya. 

1. Siswa dapat menyebutkan pengertian 
teknologi produksi. 

Pilihan 
Ganda 

C1 1
18 

 √
√ 

 b
a 

2. Disajikan sebuah tabel, siswa dapat 
mengelompokkan alat produksi beras 
zaman dahulu dan modern. 

Pilihan 
Ganda 

 

C2 5 
23 

  √
√ 
 

b
a 

3. Siswa dapat menyebutkan alat-alat 
produksi beras modern. 

Pilihan 
Ganda 

C1 2
21 

√ 
√ 

  b
b 

4. Siswa dapat menyebutkan bahan untuk 
membuat obat pada zaman dahulu dan 
modern 

Pilihan 
Ganda 

C1 6 
17 

√ 
√ 

  d
c 

5. Siswa dapat menyebutkan alat-alat Pilihan 
Ganda 

C1 25
39 

 √
√ 

 c
a 
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teknologi produksi pakaian zaman 
dahulu dan modern 

6. Siswa dapat menyebutkan alat-alat 
teknologi produksi bahan bangunan 
pada zaman dahulu dan modern 

Pilihan 
Ganda 

 

C1 3 
35 

√ 
√ 

  a
b 

7. Siswa dapat mengurutkan alur  
proses produksi beras 

Pilihan 
Ganda 

C2 4
11 

 √
√ 

 b
c 

8. Siswa dapat mengurutkan alur  
proses produksi pakaian. 

Pilihan 
Ganda 

C2 7 
19 

 √
√ 

 c
d 

9. Siswa dapat menyebutkan proses 
produksi pakaian. 

Pilihan 
Ganda 

C1 12 
26 

 √
√ 

 a
d 

10. Siswa dapat mengurutkan alur  
proses produksi minyak goreng 

Pilihan 
Ganda 

C2 34 
37 

 √
√ 

 a
c 

11. Siswa dapat mengurutkan alur  
proses pembuatan batu bata. 

Pilihan 
Ganda 

C2 14 
29 

  √
√ 

c
a 

12. Siswa dapat menyebutkan hasil 
produksi dari bahan baku kedelai 

Pilihan 
Ganda 

C1 8
24 

√ 
√ 

  a
b 

13. Disajikan sebuah tabel, siswa dapat 
mengelompokkan hasil produksi 
dari bahan baku kedelai 

Pilihan 
Ganda 

C2 15 
31 

  √
√ 

b
b 

14. Siswa dapat menyebutkan hasil 
produksi dari bahan baku tanah liat. 

Pilihan 
Ganda 

C1 20 
28 

√ 
√ 

  c
d 

15. Siswa dapat menyebutkan hasil 
produksi dari bahan baku kayu 

Pilihan 
Ganda 

C1 10 
32 

 √
√ 

 c
c 

16. Siswa dapat menyebutkan  hasil 
produksi dari bahan baku getah 

Pilihan 
Ganda 

C1 30 
38 

 √
√ 

 c
c 
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pohon karet.   
17. Disajikan 4 pernyataan, siswa dapat 

mengidentifikasi kelemahan 
teknologi produksi zaman dahulu 

Pilihan 
Ganda 

 

C2 16 
36 

  √
√ 

c
b 

18. Siswa dapat menyebutkan kelebihan 
teknologi produksi zaman dahulu 

Pilihan 
Ganda 

C1 9 
22 

 √
√ 

 d
d 

19. Disajikan sebuah tabel, siswa dapat 
mengelompokkan kelemahan 
teknologi produksi modern 

Pilihan 
Ganda 

C2 27 
40 

  √
√ 

b
d 

20. Siswa dapat menyebutkan kelebihan 
teknologi produksi modern 

Pilihan 
Ganda 

C1 13 
33 

 √
√ 

 c
c 

Jumlah Soal 
40 10 20 10  

100% 25% 50% 25%  
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Lampiran 8 
Soal Uji Coba Instrumen I 

 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Materi   : Perkembangan teknologi produksi. 

Kelas/Semester  : IV/ II 

Hari/Tanggal  : Kamis, 12 April 2012 

Waktu    : 45 menit 
 

Berilah tanda silang (x) pada a,b,c, atau d pada setiap jawaban yang benar! 

1. Proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi disebut.... 

a. memasak  c. konsumsi 

b. produksi  d. distribusi 

2. Para petani pada masa sekarang sudah menggunakan alat untuk 

menggemburkan tanah yaitu dengan.... 

a. traktor  c. bajak  

b. kerbau  d. lesung 

3. Alat modern yang digunakan orang untuk memotong kayu disebut…. 

a. parang  c. kapak 

b.gergaji mesin  d. sabit 

4. Kegiatan yang dilakukan sebelum padi ditumbuk yaitu.... 

a. dipukul-pukul  c. disiangi 

b.dijemur  d. dipanen 

5. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Alat produksi beras 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Bajak 

Mesin penggiling gabah 

Lesung  

Traktor   

Cangkul  
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Yang merupakan alat produksi beras pada zaman dahulu ditunjukkan 

dengan nomor…. 

a.  1, 2, dan 3  c. 1, 2, dan 5 

b. 1, 2, dan 4  d. 1, 3, dan 5 

6. Pada zaman modern, orang membuat obat dari bahan.... 

a. alami  c. sintetis  

b.buatan  d. kimia 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

1.    2. 

 

 

3.   4. 

 

Urutan gambar proses produksi pakaian yang benar yaitu.... 

a.  4, 3, 2, 1  c. 4, 2, 1, 3 

b. 4, 2, 3, 1  d. 4, 1, 2, 3 

8. Bahan baku untuk membuat tempe yaitu kacang.... 

a. tanah  c. panjang 

b. hijau  d. kedelai 

9. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan teknologi produksi zaman 

dahulu yaitu…. 

a. bebas polusi   c. hasil produksi banyak 

b. hemat energi   d. alat produksi murah 

10. Perabotan rumah tangga seperti meja dan kursi kebanyakan terbuat dari.... 

a. kayu  c. getah pohon karet 

b. batu  d. tanah liat 

11. Berikut ini alur proses produksi berasyang benar yaitu…. 

a.  membajak-menanam-memberi pupuk-panen 

b. membajak-memberi pupuk-menanam-panen 

c. menanam-membajak-memberi pupuk-panen 

d.menanam-memberi pupuk-membajak-panen 
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12. Proses mengolah benang menjadi kain disebut.... 

a.  menjahit  c. memintal 

b. menyulam  d. menenun 

13. Berikut ini yang bukan kelebihan teknologi produksi modern yaitu…. 

a. menggunakan mesin  c. hasil produksi banyak 

b. hemat energi   d. proses produksi cepat 

14. Perhatikan urutan membuat batu bata berikut ini! 

1) Menyiapkan tanah liat. 

2) Batu bata cetakan yang sudah kering dikumpulkan. 

3) Tanah liat digiling menjadi adonan. 

4) Adonan dicetak. 

5) Batu bata disusun dalam tungku lalu dibakar. 

Urutan membuat batu bata yang benar yaitu.... 

a.  1, 2, 3, 4, 5  c. 1, 3, 4, 2, 5 

b. 1, 4, 2, 3, 5  d. 1, 2, 4, 3, 5  

15. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Hasil produksi  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Perkedel   

Kecap    

Gula   

Tahu   

Minyak goreng 

Tabel di atas merupakan hasil produksi dari bahan baku kedelai, kecuali…. 

a. 1, 2, dan 3  c. 1, 2, dan 5 

b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 

16. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Proses produksi lama 

2) Menimbulkan polusi 

3) Menggunakan  tenaga mesin 

4) Hasil yang diperoleh sedikit 
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Dari pernyataan di atas, yang merupakan kelemahan teknologi produksi 

zaman dahulu ditunjukkan dengan nomor.... 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 4 

b. 1 dan 4  d. 3 dan 4 

17. Pada zaman dahulu, orang membuat obat dari bahan.... 

a. kimia  c. alami 

b. sintetis  d. buatan 

18. Teknologi produksi adalahproses mengolah bahan…. 

a. baku menjadi barang jadi  c. mentah menjadi barang baku 

b. jadi menjadi barang baku  d. matang menjadi barang jadi  

19. Berikut ini alur proses produksi pakaian yang benar yaitu…. 

a. pemintalan-penjahitan-penenunan  

b. pemintalan-penenunan-penjahitan 

c. penenunan-pemintalan-penjahitan 

d. penenunan-penjahitan-pemintalan 

20. Gerabah atau tembikar merupakanbarang-barang yang terbuat dari…. 

a. bambu  c. tanah liat 

b. kayu  d. batu 

21. Alat modern untuk memisahkan kulit padi dengan isinya (beras) yaitu…. 

a. mesin penggiling gabah  c. garu  

b. traktor    d. mesin perontok padi 

22. Kelebihan teknologi produksi zaman dahulu yaitu…. 

a.  alat produksi mahal  c. hasil produksi sedikit 

b. proses produksi cepat  d. bebas polusi 

23. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Alat produksi beras 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Mesin penggiling gabah 
Garu  
Ani-ani 
Sabit 
Traktor 

Yang merupakan alat produksi beras modern yaitu…. 
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a. 1, 2, dan 3    c. 1, 2, dan 5 

b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 

24. Kecap adalah makanan yang berasal dari bahan baku…. 

a. kelapa    c. singkong 

b. kedelai    d. kentang 

25. Berikut ini yang merupakan contoh alat produksi pakaian modern yaitu.... 

a. mesin tenun    c. alat pintal 

b. alat tenun    d. alat sulam 

26. Proses mengolah kapas menjadi benang disebut.... 

a. menjahit    c. memintal 

b. menyulam    d. menenun 

27. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Proses produksi lama 

2) Menggunakan  tenaga mesin 

3) Menimbulkan polusi 

4) Boros energi 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan kelemahan teknologi produksi 

modernditunjukkan dengan nomor.... 

a. 1 dan 2    c. 2 dan 4 

b. 1 dan 4    d. 3 dan 4 

28. Berikut ini yang merupakan hasil produksi dari bahan baku tanah liat 

yaitu.... 

a. poci     c. piring 

b. gelas    d. mangkok 

29. Dalam proses pembuatan batu bata, setelah tanah liat menjadi adonan, 

langkah selanjutnya yaitu.... 

a. dibakar    c. dicetak  

b. dijemur    d. disusun 

30. Bahan baku pembuatan ban yaitu…. 

a. plastik    c. kayu 

b. getah pohon karet   d. logam 
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31. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Hasil produksi  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tahu  

Kecap   

Gula   

Tempe   

Minyak goreng 

Yang merupakan hasil produksi dari bahan baku kedelai ditunjukkan 

dengan nomor…. 

a. 1, 2, dan 3    c. 1, 2, dan 5 

b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 

32. Berikut ini merupakan hasil produksi dari bahan baku kayu, kecuali.... 

a. kertas    c. batu bata 

b. almari    d. pintu 

33. Kelebihan dari teknologi produksi modern yaitu…. 

a. bebas polusi    c. hasil produksi banyak 

b. hemat energi    d. alat produksi murah 

34. Perhatikan gambar di bawah ini! 

1.      2.                     3.  

 

4.  5.                   6.  

   
 

Urutan gambar proses produksi minyak goreng secara tradisional yang 

benar yaitu....  

a. 3, 5, 2, 4, 1, 6   c. 3, 5, 2, 1, 4, 6 

b. 3, 5, 4, 2, 1, 6   d. 3, 5, 4, 1, 2, 6 

35. Pada zaman dahulu orang memotong kayu menggunakan…. 

a. sabit    c. gergaji mesin 

b. kapak    d. arit 
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36. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Proses produksi lama 

2) Bebas polusi 

3) Menggunakan  tenaga manusia 

4) Hemat energi 

Dari pernyataan di atas, yang bukan kelemahan teknologi produksi zaman 

dahulu ditunjukkan dengan nomor.... 

a. 1 dan 2    c. 2 dan 4 

b. 1 dan 3    d. 3 dan 4 

37. Dalam proses pembuatan minyak goreng, setelah kelapa diperas langkah 

selanjutnya yaitu.... 

a. direbus    c. dikupas 

b. diparut    d. dijemur 

38. Berikut ini hasil produksi dari bahan baku getah pohon karet, kecuali…. 

a. sarung tangan lateks  c. ban 

b. penghapus pensil   d. botol 

39. Alat yang terbuat dari kayu dengan rakitan sederhana yang digunakan 

orang pada zaman dahulu untuk membuat pakaian disebut.... 

a. mesin tenun    c. mesin jahit 

b. alat tenun    d. alat pintal 

40. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Proses produksicepat 

2) Hasilproduksi banyak 

3) Boros energi 

4) Menimbulkan polusi 

Dari pernyataan di atas, yang bukan kelemahan teknologi produksi modern 

ditunjukkan dengan nomor.... 

a. 1 dan 2    c. 2 dan 4 

b. 1 dan 3    d. 3 dan 4 
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Lampiran 9 
Soal Uji Coba Instrumen II 

 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi   : Perkembangan teknologi produksi 

Kelas/Semester  : IV/ II 

Waktu    : 45 menit 
 

Berilah tanda silang (x) pada a,b,c, atau d pada setiap jawaban yang benar! 

1. Proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi disebut.... 

a. memasak  c. konsumsi 

b. produksi  d. distribusi 

2. Para petani pada masa sekarang sudah menggunakan alat untuk 

menggemburkan tanah yaitu dengan.... 

a. traktor  c. bajak  

b. kerbau  d. lesung 

3. Alat modern yang digunakan orang untuk memotong kayu disebut…. 

a. parang  c. kapak 

b.gergaji mesin  d. sabit 

4. Kegiatan yang dilakukan sebelum padi ditumbuk yaitu.... 

a. dipukul-pukul  c. disiangi 

b.dijemur  d. dipanen 

5. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Alat produksi beras 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Bajak 
Mesin penggiling gabah 
Lesung  
Traktor   
Cangkul  

Yang merupakan alat produksi beras pada zaman dahulu ditunjukkan 

dengan nomor…. 

a.  1, 2, dan 3  c. 1, 2, dan 5 

b. 1, 2, dan 4  d. 1, 3, dan 5 
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6. Pada zaman modern, orang membuat obat dari bahan.... 

a. alami  c. sintetis  

b.buatan  d. kimia 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

1.    2. 

 

 

3.   4. 

 

Urutan gambar proses produksi pakaian yang benar yaitu.... 

a.  4, 3, 2, 1  c. 4, 2, 1, 3 

b. 4, 2, 3, 1  d. 4, 1, 2, 3 

8. Makanan yang berbahan baku kedelai yaitu... 

a. perkedel, kecap, dan tempe c. tahu, tempe, dan kecap 

b. perkedel, tahu, dan tempe  d. tahu, tape, dan kecap 

9. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan teknologi produksi zaman 

dahulu yaitu…. 

a. bebas polusi   c. hasil produksi banyak 

b. hemat energi   d. alat produksi murah 

10. Perabotan rumah tangga seperti meja dan kursi kebanyakan terbuat dari.... 

a. kayu  c. getah pohon karet 

b. batu  d. tanah liat 

11. Berikut ini alur proses produksi berasyang benar yaitu…. 

a.  membajak-menanam-memberi pupuk-panen 

b. membajak-memberi pupuk-menanam-panen 

c. menanam-membajak-memberi pupuk-panen 

d. menanam-memberi pupuk-membajak-panen 

12. Proses mengolah benang menjadi kain disebut.... 

a.  menjahit  c. memintal 

b. menyulam  d. menenun 
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13. Berikut ini yang bukan kelebihan teknologi produksi modern yaitu…. 

a. menggunakan mesin  c. hasil produksi banyak 

b. hemat energi   d. proses produksi cepat 

14. Perhatikan urutan membuat batu bata berikut ini! 

1) Menyiapkan tanah liat. 

2) Batu bata cetakan yang sudah kering dikumpulkan. 

3) Tanah liat digiling menjadi adonan. 

4) Adonan dicetak. 

5) Batu bata disusun dalam tungku lalu dibakar. 

Urutan membuat batu bata yang benar yaitu.... 

a.  1, 2, 3, 4, 5  c. 1, 3, 4, 2, 5 

b. 1, 4, 2, 3, 5  d. 1, 2, 4, 3, 5  

15. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Hasil produksi  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Perkedel   

Kecap    

Gula   

Tahu   

Minyak goreng 

Tabel di atas merupakan hasil produksi dari bahan baku kedelai, kecuali…. 

a. 1, 2, dan 3  c. 1, 2, dan 5 

b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 

16. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Proses produksi lama 

2) Menimbulkan polusi 

3) Menggunakan  tenaga mesin 

4) Hasil yang diperoleh sedikit 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan kelemahan teknologi produksi 

zaman dahulu ditunjukkan dengan nomor.... 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 4 

b. 1 dan 4  d. 3 dan 4 
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17. Pada zaman dahulu, orang membuat obat dari bahan.... 

a. kimia  c. alami 

b. sintetis  d. buatan 

18. Teknologi produksi adalahproses mengolah bahan …. 

a. baku menjadi barang jadi  

b. jadi menjadi barang baku 

c. mentah menjadi barang baku 

d. matang menjadi barang jadi  

19. Berikut ini alur proses produksi pakaian yang benar yaitu…. 

a. pemintalan-penjahitan-penenunan  

b. pemintalan-penenunan-penjahitan 

c. penenunan-pemintalan-penjahitan 

d. penenunan-penjahitan-pemintalan 

20. Berikut ini yang bukan hasil produksi dari bahan baku tanah liat yaitu…. 

a. gerabah    c. poci 

b. batu bata    d. botol 

21. Alat modern untuk memisahkan kulit padi dengan isinya (beras) yaitu…. 

a. mesin penggiling gabah  c. garu  

b. traktor    d. mesin perontok padi 

22. Kelebihan teknologi produksi zaman dahulu yaitu…. 

a.  alat produksi mahal  c. hasil produksi sedikit 

b. proses produksi cepat  d. bebas polusi 

23. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Alat produksi beras 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mesin penggiling gabah 

Garu  

Ani-ani 

Sabit 

Traktor 

Yang merupakan alat produksi beras modern yaitu…. 

a. 1, 2, dan 3    c. 1, 2, dan 5 
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b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 

24. Tahu, tempe, dan kecapmerupakan makanan yang terbuat dari…. 

a. kelapa    c. singkong 

b. kedelai    d. kentang 

25. Berikut ini yang merupakan contoh alat produksi pakaian modern yaitu.... 

a. mesin tenun    c. alat pintal 

b. alat tenun    d. alat sulam 

26. Proses mengolah kapas menjadi benang disebut.... 

a. menjahit    c. memintal 

b. menyulam    d. menenun 

27. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Ciri-ciri Teknologi Produksi Modern 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Menggunakan  tenaga mesin 

Menimbulkan polusi 

Boros energi 

Biaya mahal 

Proses produksi lama 

Dari tabel di atas, yang merupakan kelemahan teknologi produksi modern 

yaitu nomor.... 

a. 1,2, dan 3    c. 2, 3, dan 4 

b. 1,3, dan 4    d. 3, 4, dan 5 

28. Poci merupakan perabot rumah tangga yang terbuat dari.... 

a. kayu    c. tanah liat 

b. batu     d. besi 

29. Dalam proses pembuatan batu bata, setelah tanah liat menjadi adonan, 

langkah selanjutnya yaitu.... 

a. dibakar    c. dicetak  

b. dijemur    d. disusun 

30. Bahan baku pembuatan ban yaitu…. 

a. plastik    c. kayu 

b. getah pohon karet   d. logam 
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31. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Hasil produksi  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tahu  

Kecap   

Gula   

Tempe   

Minyak goreng 

Yang merupakan hasil produksi dari bahan baku kedelai ditunjukkan 

dengan nomor…. 

a. 1, 2, dan 3    c. 1, 2, dan 5 

b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 

32. Berikut ini merupakan hasil produksi dari bahan baku kayu, kecuali.... 

a. kertas    c. batu bata 

b. almari    d. pintu 

33. Kelebihan dari teknologi produksi modern yaitu…. 

a. bebas polusi  c. hasil produksi banyak 

b. hemat energi  d. alat produksi murah 

34. Perhatikan gambar di bawah ini! 

1.      2.                     3.  

 

4.  5.                   6.  

   
 

Urutan gambar proses produksi minyak goreng secara tradisional yang 

benar yaitu....  

a. 3, 5, 2, 4, 1, 6   c. 3, 5, 2, 1, 4, 6 

b. 3, 5, 4, 2, 1, 6   d. 3, 5, 4, 1, 2, 6 

35. Pada zaman dahulu orang memotong kayu menggunakan…. 

a. sabit    c. gergaji mesin 

b. kapak    d. arit 
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36. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Proses produksi lama 

2) Bebas polusi 

3) Menggunakan  tenaga manusia 

4) Hemat energi 

Dari pernyataan di atas, yang bukan kelemahan teknologi produksi zaman 

dahulu ditunjukkan dengan nomor.... 

a. 1 dan 2    c. 2 dan 4 

b. 1 dan 3    d. 3 dan 4 

37. Dalam proses pembuatan minyak goreng, setelah kelapa diperas langkah 

selanjutnya yaitu.... 

a. direbus    c. dikupas 

b. diparut    d. dijemur 

38. Berikut ini hasil produksi dari bahan baku getah pohon karet, kecuali…. 

a. sarung tangan lateks  c. ban 

b. penghapus pensil   d. botol 

39. Alat yang terbuat dari kayu dengan rakitan sederhana yang digunakan 

orang pada zaman dahulu untuk membuat pakaian disebut.... 

a. mesin tenun    c. mesin jahit 

b. alat tenun    d. alat pintal 

40. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Ciri-ciri Teknologi Produksi Modern 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Menggunakan  tenaga mesin 

Boros energi 

Hasil produksi banyak 

Biaya mahal 

Proses produksi cepat 

Dari tabel di atas, yang bukankelemahan teknologi produksi modern 

ditunjukkan dengan nomor.... 

a. 1,2, dan 4  c. 2, 3, dan 4 

b. 1,3, dan 5  d. 3, 4, dan 5 
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Lampiran 10 
 

Nilai Uji Coba Instrumen Kelas VA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 

Guru Kelas VA 

 
 
 
 

Supraptiwati, S.Pd. SD 

       NIP. 19620417 198281 2 004 

No NIS Nama Siswa Nilai 

1 1611 Surya Ramadhan 92,5 
2 1531 Lia Mulyani 90 
3 1661 Mely Ayu F. 52,5 
4 1663 Muh. Fatauttijar 92,5 
5 1665 Nilan Fauzizan 82,5 
6 1669 Nur Slamet Riyadi 45 
7 1670 Qoizi Qolla 8 
8 1671 Sir Budi Cipto 42,5 
9 1674 Tati Apriyani 47,5 
10 1675 Tedy Ibrahim 37,5 
11 1676 Trisnandi Wicaksana 77,5 
12 1677 Triyono Saputra 85 
13 1678 Vina Juliyanti 87,5 
14 1679 Wida Baehaqy 37,5 
15 1681 Wiwit Nur S. 85 
16 1682 Zanza Billatul M. 80 
17 1637 M. Rudi Fajar A. 55 
18 1894 Riziq Yahya M. 80 
19 1895 Sri Naka I Hadi W. 75 
20 1896 Isye Anjani 72,5 
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Nilai Uji Coba InstrumenKelas VB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengetahui, 

Guru Kelas VB 

 
 
 

 
Muzaeni 

 
 
 
 

NO NIS Nama Siswa Nilai 

1 1610 Muh. Fahmi 72,5 
2 1963 Ayu Faniyati 65 
3 1589 Nurul Afni Alfiyah 67,5 
4 1633 Wike Wahyunigsih 45 
5 1640 Adam Julianto 47,5 
6 1643 Ahmad Faqih 47,5 
7 1645 Ahmad Syifa 40 
8 1646 Andre Rifki Rozano 77,5 
9 1647 Anggi Angreani S. 57,5 
10 1648 Atik Rokmawati 85 
11 1649 Azat Arwana 70 
12 1652 Erlinda Agustin 67,5 
13 1653 Fadiel Faturohman 65 
14 1654 Faizal Amin 80 
15 1656 Ismiati Nur Azizah 37,5 
16 1659 Khayamam Sowam 72,5 
17 1660 Laras Fajar Rizqi 82,5 
18 1667 Nailan Ni’man 82,5 
19 1673 Rizka Nur Amalia 80 
20 1732 Bahrul Arifin 85 
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iran 11 

Lembar Validasi Oleh Penilai Ahli 

 

Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Semester : IV/ II 

juk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SD Negeri Pekiringan

rilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√).

utir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

Aspek yang Diperhatikan Nomor Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Materi                     
Soal sudah sesuai dengan indikator 
soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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Konstruksi                      
Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Bahasa/Budaya                      
Bahasa soal sudah komunikatif dan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 
Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tegal, 12 April 2012 

Penilai Ahli 

 

Drs. AkhmadJunaedi, M.Pd 

NIP. 19630923 198703 1 001 
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Lembar Validasi Oleh Penilai Ahli 

Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Semester : IV/ II 

juk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SD Negeri Pekiringan

rilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√).

utir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

Aspek yang Diperhatikan Nomor Soal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Materi                     
Soal sudah sesuai dengan indikator 
soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Konstruksi                      
Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Bahasa/Budaya                      
Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Soal sudah menggunakan bahasa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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Indonesia baku. 
Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tegal, 12 April 2012 

Penilai Ahli 

 

 

Drs. AkhmadJunaedi, M.Pd 

NIP. 19630923 198703 1 001 
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Lembar Validasi Oleh Penilai Ahli 

Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Semester : IV/ II 

juk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SD Negeri Pekiringan

rilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√).

utir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

Aspek yang Diperhatikan Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Materi                     
Soal sudah sesuai dengan indikator soal 
dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Konstruksi                      
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Rumusan pokok soal dan pilihan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 
Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Bahasa/Budaya                      
Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Soal tidak menggunakan bahasa yang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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berlaku setempat/tabu. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tegal,12 April 2012 

Penilai Ahli 

Ade Trio Handoko 
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Lembar Validasi Oleh Penilai Ahli 

Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Semester : IV/ II 

juk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SD Negeri Pekiringan

rilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√).

utir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

Aspek yang Diperhatikan Nomor Soal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Materi                     
Soal sudah sesuai dengan indikator 
soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Konstruksi                      
Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Bahasa/Budaya                      
Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Soal sudah menggunakan bahasa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Indonesia baku. 
Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tegal,12April 2012 

Penilai Ahli 

Ade Trio Handoko 
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Lampiran 12 
 

Output SPSS Validitas SoalI 
 

No.1 Pearson Correlation 
 

.552** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.000 

  N 40 

No.2 Pearson Correlation .445** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.004 

  N 40 

No.3 Pearson Correlation 
 

.464** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.003 

  N 40 

No.4 Pearson Correlation 
 

.266 

  Sig. (2-tailed) 
 

.097 

  N 40 

No.5 Pearson Correlation 
 

.378* 

  Sig. (2-tailed) 
 

.016 

  N 40 

No.6 Pearson Correlation 
 

.514** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.001 

  N 40 

No.7 Pearson Correlation 
 

.410** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.009 

  N 40 

No.8 Pearson Correlation 
 

.261 

  Sig. (2-tailed) 
 

.104 

  N 40 

No.9 Pearson Correlation 
 

.309 

  Sig. (2-tailed) 
 

.052 

  N 40 

No.10 Pearson Correlation 
 

-.031 

  Sig. (2-tailed) 
 

.850 

  N 40 
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No.11 Pearson Correlation .469** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.002 

  N 40 

No.12 Pearson Correlation .550** 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 40 

No.13 Pearson Correlation .646** 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 40 

No.14 Pearson Correlation .531** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.000 

  N 40 

No.15 Pearson Correlation .527** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.000 

  N 40 

No.16 Pearson Correlation .542** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.000 

  N 40 

No.17 Pearson Correlation .493** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.001 

  N 40 

No.18 Pearson Correlation .396* 

  Sig. (2-tailed) 
 

.011 

  N 40 

No.19 Pearson Correlation .442** 

  Sig. (2-tailed) .004 

  N 40 

No.20 Pearson Correlation .210 

  Sig. (2-tailed) .193 

  N 40 

No.21 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.199 
 

.218 
 

40 
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No.22 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.396* 

 
.011 

 
40 

 

No.23 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.268 
 

.094 
 

40 
 

No.24 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.261 
 

.104 
 

40 
 

No.25 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.345* 

 
.029 

 
40 

 

No.26 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.434** 

 
.005 

 
40 

 

No.27 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.229 
 

.155 
 

40 
 

No.28 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.271 
 

.090 
 

40 
 

No.29 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.347* 

 
.028 

 
40 

 

No.30 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.230 
 

.153 
 

40 
 

No.31 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.556** 

 
.000 

 
40 

 

No.32 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.627** 

 
.000 

 
40 

 

No.33 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.537** 

 
.000 

 
40 

 



140 
 

 
 

No.34 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.369* 
.019 

 
40  

No.35 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.569** 

 
.000 

 
40 

 

No.36 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.116 
 

.477 
 

40 
 

No.37 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.481** 

 
.002 

 
40 

 

No.38 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

.674** 

 
.000 

 
40 

 

No.39 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.588** 

 
.000 

 
40 

 

No.40 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.009 
 

.955 
 

40  
Skortotal Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   
  N 40 
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Lampiran 13 
 

Output SPSS Validitas SoalII 
 

No.1 Pearson Correlation .567** 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 40 

No.2 Pearson Correlation .440** 

  Sig. (2-tailed) .004 

  N 40 

No.3 Pearson Correlation .484** 

  Sig. (2-tailed) .002 

  N 40 

No.4 Pearson Correlation .286 
  Sig. (2-tailed) .073 

  N 40 

No.5 Pearson Correlation .396* 
  Sig. (2-tailed) .011 

  N 40 

No.6 Pearson Correlation .538** 
  Sig. (2-tailed) .000 

  N 40 

No.7 Pearson Correlation .411** 
  Sig. (2-tailed) .008 

  N 40 

No.8 Pearson Correlation .348* 
  Sig. (2-tailed) .028 

  N 40 

No.9 Pearson Correlation .295 
  Sig. (2-tailed) .064 

  N 40 

No.10 Pearson Correlation -.049 
  Sig. (2-tailed) .766 

  N 40 

No.11 Pearson Correlation .482** 

  Sig. (2-tailed) .002 

  N 40 

No.12 Pearson Correlation .576** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.000 

  N 
 

40 
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No.13 Pearson Correlation .624** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.000 

  N 40 

No.14 Pearson Correlation .511** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.001 

  N 40 

No.15 Pearson Correlation .497** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.001 

  N 40 

No.16 Pearson Correlation .567** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.000 

  N 40 

No.17 Pearson Correlation .493** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.001 

  N 40 

No.18 Pearson Correlation .403** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.010 

  N 40 

No.19 Pearson Correlation .457** 

  Sig. (2-tailed) 
 

.003 

  N 40 

No.20 Pearson Correlation .374* 

  Sig. (2-tailed) .017 

  N 40 

No.21 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.194 
 

.231 
 

40 
 

No.22 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.376* 

 
.017 

 
40 

 

No.23 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
N 

.240 
 

.136 
40  
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No.24 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.159 
 

.327 
 

40 
 

No.25 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
N 

.344* 
.030 

 
40  

No.26 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.445** 

 
.004 

 
40 

 

No.27 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.304 
 

.056 
 

40 
 

No.28 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.464** 

 
.003 

 
40 

 

No.29 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.372* 

 
.018 

 
40 

 

No.30 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.243 
 

.130 
 

40 
 

No.31 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.532** 

 
.000 

 
40 

 

No.32 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.624** 

 
.000 

 
40 

 

No.33 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.523** 

 
.001 

 
40 

 

No.34 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.373* 

 
.018 

 
40 

 

No.35 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 
 

.528** 

 
.000 

 
40  
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No.36 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.110 
 

.498 
 

40 
 

No.37 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.516** 
.001 

 
40  

No.38 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.660** 

 
.000 

 
40 

 

No.39 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.579** 

 
.000 

 
40 

 

No.40 Pearson Correlation 
 
Sig. (2-tailed) 
 
N 

.448** 

 
.004 

 
40  

Skortotal Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   
  N 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

 
 

Lampiran 14 
 

Output SPSS Reliabilitas Soal 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.892 31

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

No.1 20.55 43.946 .510 .888 
No.2 20.53 44.666 .396 .890 
No.3 20.53 44.410 .447 .889 
No.5 20.88 44.010 .385 .890 
No.6 20.73 43.435 .491 .888 
No.7 20.45 45.074 .412 .890 
No.8 20.58 44.917 .309 .892 
No.11 20.73 43.794 .434 .889 
No.12 20.70 43.446 .498 .888 
No.13 20.88 42.779 .577 .886 
No.14 20.53 44.256 .478 .889 
No.15 20.90 43.477 .469 .889 
No.16 20.55 44.100 .480 .889 
No.17 20.53 44.256 .478 .889 
No.18 20.68 44.379 .355 .891 
No.19 20.65 44.182 .397 .890 
No.20 20.68 44.584 .322 .892 
No.22 20.90 44.503 .311 .892 
No.25 20.70 44.831 .276 .893 
No.26 20.68 44.122 .397 .890 
No.28 20.63 44.240 .400 .890 
No.29 20.60 44.605 .350 .891 
No.31 20.58 44.148 .449 .889 
No.32 20.68 43.046 .575 .886 
No.33 20.65 43.618 .492 .888 
No.34 20.75 44.346 .341 .891 
No.35 20.53 44.102 .508 .888 
No.37 20.65 43.721 .475 .888 
No.38 20.68 42.635 .644 .885 
No.39 20.73 43.076 .549 .887 
No.40 20.75 44.295 .349 .891 
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Lampiran 15 

 

Soal Pretesdan Postes Pertemuan Pertama 
 

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi  : Perkembangan Teknologi Produksi 

Kelas/Semester  : IV/ II 

Waktu   : 10 menit 
 

 

Berilah tanda silang (x) pada a,b,c, atau d pada setiap jawaban yang benar! 

1. Teknologi produksi adalah…. 

a. proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi  

b. proses mengolah bahan jadi menjadi barang baku 

c. proses mengolah bahan mentah menjadi barang baku 

d. proses mengolah bahan matang menjadi barang jadi 

Kunci Jawaban: A 

2. Perhatikan tabel di bawah ini! 

 

Yang merupakan alat produksi beras pada zaman dahulu yaitu…. 

a. 1, 2 dan 3    c. 1, 2 dan 5 

b. 1, 2 dan 4    d. 1, 3 dan 5 

Kunci Jawaban: D 

3. Para petani pada masa sekarang sudah menggunakan alat modern untuk 

menggemburkan tanah yaitu dengan.... 

a. traktor     c. bajak  

b. kerbau     d. lesung 

Kunci Jawaban: A 

No. Alat produksi beras 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Bajak 
Mesin penggiling gabah 
Lesung  
Traktor   
Cangkul  
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4. Pada zaman dahulu, orang membuat obat dari bahan.... 

a. kimia     c. alami 

b. sintetis     d. buatan 

Kunci Jawaban: C 

5. Berikut ini yang merupakan contoh alat produksi pakaian modern yaitu.... 

a. mesin tenun    c. alat pintal 

b. alat tenun    d. alat sulam 

Kunci Jawaban: A 

6. Pada zaman dahulu orang memotong kayu menggunakan…. 

a. sabit     c. gergaji mesin 

b. kapak     d. arit 

Kunci Jawaban: C 

7. Berikut ini alur proses produksi beras yang benar yaitu…. 

a. membajak-menanam-memberi pupuk-panen 

b. membajak-memberi pupuk-menanam-panen 

c. menanam-membajak-memberi pupuk-panen 

d. menanam-memberi pupuk-membajak-panen 

Kunci Jawaban: A 

8. Proses mengolah benang menjadi kain disebut.... 

a. menjahit    c. memintal 

b. menyulam    d. menenun 

Kunci Jawaban: C 

9. Perhatikan gambar di bawah ini! 

1.     2. 

  

3.    4. 

 

Urutan gambar proses produksi pakaian yang benar yaitu.... 

a. 4, 3, 2, 1    c. 4, 2, 1, 3 

b. 4, 2, 3, 1    d. 4, 1, 2, 3 

Kunci Jawaban: C 
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Lampiran 16 

Soal Pretesdan Postes Pertemuan Kedua 
 

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi  : Perkembangan Teknologi Produksi 

Kelas/Semester  : IV/ II 

Waktu   : 10 menit 
 

Berilah tanda silang (x) pada a,b,c, atau d pada setiap jawaban yang benar! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

1.   2.  2.      3. 

 

4.              5.      6. 

   
 

Urutan gambar proses produksi minyak goreng secara tradisional yang benar 

yaitu.... 

a. 3, 5, 2, 4, 1, 6   c. 3, 5, 2, 1, 4, 6 

b. 3, 5, 4, 2, 1, 6   d. 3, 5, 4, 1, 2, 6 

Kunci Jawaban: D 

2. Makanan yang berbahan baku kedelai yaitu... 

a. perkedel, kecap, tempe c. tahu, tempe, kecap 

b. perkedel, tahu, tempe  d. tahu, tape, kecap 

Kunci Jawaban: C 

3. Perhatikan urutan membuat batu bata berikut ini! 

1. Menyiapkan tanah liat. 

2. Batu bata cetakan yang sudah kering dikumpulkan. 

3. Tanah liat digiling menjadi adonan. 

4. Adonan dicetak. 

5. Batu bata disusun dalam tungku lalu dibakar. 

Urutan membuat batu bata yang benar yaitu.... 
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a. 1, 2, 3, 4, 5   c. 1, 3, 4, 2, 5 

b. 1, 4, 2, 3, 5   d. 1, 2, 4, 3, 5  

Kunci Jawaban: C 

4. Berikut ini yang bukan hasil produksi dari bahan baku tanah liat yaitu…. 

a. gerabah   c. poci 

b. batu bata   d. botol 

Kunci Jawaban: D 

5. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Hasil produksi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tahu  

Kecap   

Gula   

Tempe   

Minyak goreng 
 

Yang merupakan hasil produksi dari bahan baku kedelai ditunjukkan dengan 

nomor…. 

a. 1, 2, dan 3   c. 1, 2, dan 5 

b. 1, 2, dan 4   d. 1, 3, dan 5 

Kunci Jawaban: B 

6. Berikut ini merupakan hasil produksi dari bahan baku kayu, kecuali.... 

a. kertas    c. batu bata 

b. almari    d. pintu 

Kunci Jawaban: C 

7. Berikut ini hasil produksi dari bahan baku getah pohon karet, kecuali…. 

a. sarung tangan lateks  c. ban 

b. penghapus pensil  d. botol 

Kunci Jawaban: D 

8. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Proses produksi lama 

2) Menimbulkan polusi 
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3) Menggunakan  tenaga mesin 

4) Hasil yang diperoleh sedikit 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan kelemahan teknologi produksi 

zaman dahulu yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2 c. 2 dan 4 

b. 1 dan 4 d. 3 dan 4 

 Kunci Jawaban: B 

9. Kelebihan dari teknologi produksi zaman dahulu yaitu…. 

a. alat produksi mahal  c. hasil produksi sedikit 

b. proses produksi cepat  d. bebas polusi  

 Kunci Jawaban: D 

10. Kelebihan teknologi produksi modern yaitu…. 

a. bebas polusi   c. hasil produksi banyak 

b. hemat energi   d. alat produksi murah 

 Kunci Jawaban: C 

11. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Ciri-ciri Teknologi Produksi Modern 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Menggunakan  tenaga mesin 

Boros energi 

Hasil produksi banyak 

Biaya mahal 

Proses produksi cepat 

Dari tabel di atas, yang bukanmerupakan kelemahan teknologi produksi 

modern ditunjukkan dengan nomor.... 

a. 1,2, dan 4    c. 2, 3, dan 4 

b. 1,3, dan 5    d. 3, 4, dan 5 

Kunci Jawaban: B 
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Lampiran 17 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN TALANG 
SEKOLAH DASAR NEGERI PEKIRINGAN 02 

Alamat : Jl. Beji Pekiringan – Talang – Tegal Telp. (0283) 3335032 
 

 
Daftar Populasi Kelas Kontrol (IVA) 

 

No No. Induk Siswa Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 1642 Afri Sahrul Hidayat L 
2 1644 Akhmad Rifaldi L 
3 1664 M. Alfi Sandisi L 
4 1668 Nelawati  P 
5 1733 Adam Tantowi Yahya L 
6 1738 Akhmad Firdaus Abdul G. L 
7 1739 Akhmad Suhelmi L 
8 1742 Baharudin Yusuf L 
9 1744 Bobby L 
10 1746 Deni Agus Ramadhon L 
11 1748 Dwi Indah Lestari P 
12 1752 Dwi Meylani P 
13 1755 Firda Mardatilah P 
14 1759 Imro’atin Nabilla P 
15 1760 Indriyani Boru Panjaitan P 
16 1763 Kukuh Wahyu Hidayat L 
17 1764 Laely Inayati P 
18 1766 Luthfiyyah Zahro P 
19 1773 Moh. Ispriansyah L 
20 1774 Mohammad Rizal Yuliantino L 
21 1780 Nabila Rizkina Ashil P 
22 1781 Naufal Hanif L 
23 1782 Nudhorotun Nada P 
24 1784 Putri Shobakhun Nida P 
25 1785 Resma Sindi Antika P  
26 1842 Ismiyatun Nurkhasanah P 
27 1897 Silfina Rakhmah P 
28 1902 Bernanda Ali Nur Alfinda L 
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Lampiran 18 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN TALANG 
SEKOLAH DASAR NEGERI PEKIRINGAN 02 

Alamat : Jl. Beji Pekiringan – Talang – Tegal Telp. (0283) 3335032 
 

 
Daftar Populasi Kelas Eksperimen (IVB) 

 
No No. Induk siswa Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 1651 Edo Andriansyah L 
2 1662 Lilis Indriyani P 
3 1666 M. Wahidin L 
4 1840 Tria Tifanny P 
5 1734 Ade Ispriyadin L 
6 1737 Ahmad Jeri Pratama L 
7 1740 Aldi Rifani L 
8 1741 Ayu Faradila P 
9 1743 Beny Atriawan L 
10 1745 Dwi Candra Haryanto L 
11 1899 Desi Wulandari P 
12 1749 Dhea Suci Wulandari P 
13 1750 Dina Apriliani P 
14 1751 Dwita Elsya Rahmawati P 
15 1754 Fajar Fuadi L 
16 1756 Hazza Naeydar L 
17 1898 Imanda Anis Nourfalah P 
18 1765 Linea Rizki Putri Utami P 
19 1769 Mazin Muna Saufikar L 
20 1771 Mohamad Afif L 
21 1772 Moh.Ali Firmansyah L 
22 1775 Muhamad Fajar L 
23 1777 Muh.Faqih Alamsyah L 
24 1783 Prastatik Juang Sagoro L 
25 1786 Risa Ayu Lestari P 
26 1789 Zahrotul Izka P 
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Lampiran 19 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN TALANG 
SEKOLAH DASAR NEGERI PEKIRINGAN 02 

Alamat : Jl. Beji Pekiringan – Talang – Tegal Telp. (0283) 3335032 
 

 
Daftar Sampel Kelas Kontrol (VIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

No No. Induk Siswa Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 1644 Akhmad Rifaldi L 
2 1664 M. Alfi Sandisi L 
3 1668 Nelawati  P 
4 1733 Adam Tantowi Yahya L 
5 1738 Akhmad Firdaus A.G L 
6 1739 Akhmad Suhelmi L 
7 1742 Baharudin Yusuf L 
8 1744 Bobby L 
9 1746 Deni Agus Ramadhon L 
10 1748 Dwi Indah Lestari P 
11 1752 Dwi Meylani P 
12 1755 Firda Mardatilah P 
13 1759 Imro’atin Nabilla P 
14 1760 Indriyani Boru P. P 
15 1763 Kukuh Wahyu H. L 
16 1764 Laely Inayati P 
17 1766 Luthfiyyah Zahro P 
18 1773 Moh. Ispriansyah L 
19 1774 Mohammad Rizal Y L 
20 1781 Naufal Hanif P 
21 1784 Putri Shobakhun Nida P 
22 1785 Resma Sindi Antika P 
23 1897 Silfina Rakhmah P 
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Lampiran 20 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN TALANG 
SEKOLAH DASAR NEGERI PEKIRINGAN 02 

Alamat : Jl. Beji Pekiringan – Talang – Tegal Telp. (0283) 3335032 
 

 
Daftar Sampel Kelas Eksperimen (IVB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No No. Induk Siswa Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 1651 Edo Andriansyah L 

2 1662 Lilis Indriyani P 

3 1666 M. Wahidin L 

4 1734 Ade Ispriyadin L 

5 1737 Ahmad Jeri Pratama L 

6 1740 Aldi Rifani L 

7 1741 Ayu Faradila P 

8 1745 Dwi Candra Haryanto L 

9 1749 Dhea Suci Wulandari P 

10 1751 Dwita Elsya Rahmawati P 

11 1754 Fajar Fuadi L 

12 1756 Hazza Naeydar L 

13 1898 Imanda Anis Nourfalah P 

14 1765 Linea Rizki Putri Utami P 

15 1769 Mazin Muna Saufikar L 

16 1772 Moh.Ali Firmansyah L 

17 1775 Muhamad Fajar L 

18 1777 Muh.Faqih Alamsyah L 

19 1783 Prastatik Juang Sagoro L 

20 1786 Risa Ayu Lestari P 

21 1789 Zahrotul Izka P 



155 
 

 
 

Lampiran 21 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN TALANG 
SEKOLAH DASAR NEGERI PEKIRINGAN 02 

Alamat : Jl. Beji Pekiringan – Talang – Tegal Telp. (0283) 3335032 
 
 

Nilai Pretes dan Postes Kelas Kontrol 
 

No Nama Siswa Nilai
Pretes Postes 

1 Akhmad Rifaldi 20 40
2 M. Alfi Sandisi 40 50
3 Nelawati 30 40
4 Adam Tantowi Yahya 35 50
5 Akhmad Firdaus A.G 65 80
6 Akhmad Suhelmi 25 30
7 Baharudin Yusuf 40 65
8 Bobby 70 80
9 Deni Agus Ramadhon 40 40
10 Dwi Indah Lestari 45 50
11 Dwi Meylani 55 75
12 Firda Mardatilah 60 70
13 Imro’atin Nabilla 40 70
14 Indriyani Boru P. 45 65
15 Kukuh Wahyu H. 25 70
16 Laely Inayati 50 55
17 Luthfiyyah Zahro 45 70
18 Moh. Ispriansyah 40 60
19 Mohammad Rizal Y 75 90
20 Naufal Hanif 70 90
21 Putri Shobakhun Nida 30 50
22 Resma Sindi Antika 65 75
23 Silfina Rakhmah 60 80

Jumlah 1070 1445
Rata-rata 46,52 62,83 

 

        Mengetahui, 
        Guru Kelas IVA 
  
 
 

Agustina Saraswati 
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Lampiran 22 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN TALANG 
SEKOLAH DASAR NEGERI PEKIRINGAN 02 

Alamat : Jl. Beji Pekiringan – Talang – Tegal Telp. (0283) 3335032 
 

 

NilaiPretes dan Postes Kelas Eksperimen 
 

No Nama Siswa Nilai
Pretes Postes

1 Edo Andriansyah 35 70
2 Lilis Indriyani 35 65
3 M. Wahidin 30 40
4 Ade Ispriyadin 40 75
5 Ahmad Jeri Pratama 55 70
6 Aldi Rifani 50 85
7 Ayu Faradila 60 90
8 Dwi Candra Haryanto 65 80
9 Dhea Suci Wulandari 15 80
10 Dwita Elsya R. 70 100
11 Fajar Fuadi 35 60
12 Hazza Naeydar 55 95
13 Imanda Anis N. 65 85
14 Linea Rizki Putri U. 40 70
15 Mazin Muna Saufikar 55 80
16 Moh.Ali Firmansyah 30 55
17 Muhamad Fajar 75 95
18 Muh.Faqih Alamsyah 40 55
19 Prastatik Juang S. 15 50
20 Risa Ayu Lestari 65 85
21 Zahrotul Izka 35 85

Jumlah 965 1570
Rata-rata 45,95 74,76

 
Mengetahui, 

Guru Kelas IVB 

 

 
 

Ade Trio Handoko 
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Lampiran 23 
 
DESKRIPTOR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN KOOPERATIFTEKNIKMAKE A MATCH 

 
1. Keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan

1 Siswa antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan 
pembelajaran. 

2 Siswa antusias kurang dari setengah kegiatan pembelajaran. 
3 Siswa antusias pada sebagian besar dari kegiatan 

pembelajaran. 
4 Siswa antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran. 

 

2. Mendengarkan penjelasan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. 

b. Tidak berbicara dengan teman yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. 

c. Tidak bercanda dengan teman. 

d. Tidak mengganggu teman. 

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

 

3. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan

1 Hanya satu kali bertanya dengan menunjukkan rasa takut. 
2 Hanya satu kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
3 Dua kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
4 Minimal tiga kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
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4. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru terlebih dahulu. 

b. Siswa mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. 

c. Siswa mengemukakan pendapat yang logis. 

d. Siswa mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pelajaran yang sedang 

dipelajarinya. 

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

 

5. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memberi pendapat dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

b. Siswa dapat bekerjasama selama masa penugasan kelompok.  

c. Siswa dapat bekerjasama dengan semua anggota kelompok. 

d. Siswa dapat menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. 

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

 

6. Keaktifan siswa dalam pembelajaran make a match. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Semangat yang tinggi dalam mencari pasangan kartu. 

b. Memasangkan kartu dengan tepat. 

c. Memasangkan kartu dengan waktu yang singkat. 

d. Menuangkan hasil pada LKS. 
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Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

 

7. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Penjelasan rinci. 

b. Penjelasan dapat dipahami. 

c. Penjelasan sistematis. 

d. Menjelaskan dengan lancar. 

Skor Penilaian Keterangan

 1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

 

8. Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan dengan cermat. 

b. Memberikan tanggapan. 

c. Mengajukan pertanyaan. 

d. Membantu memberikan jawaban 

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak
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Lampiran 24 
 
DESKRIPTOR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN METODE KONVENSIONAL 

 

1. Keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan
1 Siswa antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan 

pembelajaran. 
2 Siswa antusias kurang dari setengah kegiatan 

pembelajaran. 
3 Siswa antusias pada sebagian besar dari kegiatan 

pembelajaran. 
4 Siswa antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran. 

 

2. Mendengarkan penjelasan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. 

b. Tidak berbicara dengan teman yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. 

c. Tidak bercanda dengan teman. 

d. Tidak mengganggu teman. 

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

 

3. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan

1 Hanya satu kali bertanya dengan menunjukkan rasa takut. 
2 Hanya satu kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
3 Dua kali bertanya dengan tidak ada rasa takut.

4 Minimal tiga kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
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4. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru terlebih dahulu. 

b. Siswa mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. 

c. Siswa mengemukakan pendapat yang logis. 

d. Siswa mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pelajaran yang sedang 

dipelajarinya. 

Skor Penilaian Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

 

5. Siswa memperhatikan paparan materi padaslidemelaluimedia LCD.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa melihat slide tetapi kurang memperhatikan 

2 Siswa melihat slidedengan antusias tetapi hanya 
memperhatikan sebagian slide saja 

3 Siswa melihat seluruh slide dengan antusias dan 
memperhatikan dengan baik seluruh slide 

4 Siswa melihat seluruh slide dengan antusias, memperhatikan 
dengan baik, dan membuat catatan 

 
6. Siswa menjawab pertanyaaan guru.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa menjawab pertanyaan guru dengan jawaban yang salah 

2 
Siswa menjawab pertanyaan guru dengan jawaban yang benar 

tetapi belum tepat 

3 
Siswa menjawab pertanyaan guru yang benar dan tepat tetapi 

penjelasan kurang lengkap 

4 
menjawab pertanyaan guru dengan jawaban yang benar, tepat, 

dan penjelasan yang lengkap 
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7. Siswa merespon pengarahan dan saran guru. Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan 

skor penilaian berikut: 

a. Siswa hanya mendengarkan 

b. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

c. Siswa memperhatikan dan mencatat 

d. Siswa menuruti dan melaksanakan 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak

 
8. Siswa membuat catatan berkaitan dengan materi pelajaran. Untuk menilai butir ini 

perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa tidak membuat catatan

2 Siswa membuat catatan tetapi kurang lengkap 

3 Siswa membuat catatan dengan lengkap tetapi kurang rapi 

4 Siswa membuat catatan dengan lengkap dan rapi 
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5 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWAKELAS EKSPERIMEN 

(Pertemuan Pertama) 

 

pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS, berilah tanda

yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 
Aspek yang dinilai 

Jumlah NilaiA B C D E F G H 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

h  √     √   √    √     √    √   √   √    18 56,25
 √      √  √    √      √   √   √   √    20 62,50
   √   √    √     √   √    √    √   √   25 78,13
 √    √     √   √     √     √   √   √   21 65,63

ama    √   √     √   √     √    √   √    √  28 87,50
  √   √     √    √    √     √   √    √  24 75,00
   √    √    √    √    √    √    √    √ 32 100,00

ryanto  √     √   √     √    √   √    √    √   19 59,38
andari    √    √    √   √     √   √   √    √   26 81,25
hmawati    √   √     √   √     √    √    √    √ 30 93,75

  √    √    √   √     √    √    √   √   22 68,75
   √    √    √   √     √    √   √   √  30 93,75
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ourfalah    √    √    √    √    √    √    √    √ 32 100,00
ri Utami    √    √    √   √     √    √   √    √  29 90,63
ufikar    √    √    √  √      √    √   √   √   27 84,38

nsyah  √     √    √   √     √    √   √    √   20 62,50
   √    √    √    √   √    √     √    √ 30 93,75

msyah   √   √     √   √     √    √   √    √   20 62,50
Sagoro    √    √    √    √    √    √   √     √ 31 96,88
i    √    √   √   √      √    √   √   √   26 81,25

   √    √   √   √      √    √  √    √   25 78,13
67 65 64 60 72 75 56 54 535,00 1671,88

3,38 3,38 3,33 2,81 3,57 3,52 2,90 2,57 25,48 79,61

iswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 
penjelasan guru. 

a dalam bertanya kepada guru. 
wa dalam mengemukakan pendapat. 
swa bekerjasama dalam kelompok. 
a dalam pembelajaran make a match. 
wa dalam mempresentasikan hasil kerja  
a dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok. 

Tegal, 28 April 2012 

Pengamat  

 

 

Dwi Esti Jayanti 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWAKELAS EKSPERIMEN 

(Pertemuan Kedua) 

 

pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS, berilah tanda

yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 
Aspek yang dinilai 

Jumlah NilaiA B C D E F G H 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

h  √      √   √    √    √    √    √   √   23 71.88
 √      √   √   √     √    √    √   √   22 68.75
   √   √     √   √    √     √   √    √  27 84.38
  √     √   √   √     √     √  √    √   23 71.88

ama   √     √    √   √     √    √    √   √  29 90.63
  √   √     √    √     √    √    √   √  26 81.25
   √    √    √    √    √    √    √    √ 31 96.88

yanto    √   √    √    √    √    √   √    √   23 71.88
ndari   √     √  √     √     √    √  √    √   24 75.00

hmawati    √   √     √    √    √    √    √    √ 31 96.88
 √     √    √    √    √    √    √   √   22 68.75
   √    √    √    √    √   √    √   √  29 90.63
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urfalah    √    √    √    √    √    √    √    √ 31 96.88
i Utami    √    √    √    √    √    √    √    √ 31 96.88
ufikar    √    √    √    √    √    √    √    √ 31 96.88
syah   √     √   √    √    √    √    √   √   24 75.00

   √    √    √    √    √    √    √    √ 31 96.88
msyah   √     √   √    √    √    √   √     √  24 75.00
Sagoro    √    √    √    √    √    √    √    √ 31 96.88
    √    √    √   √     √    √    √    √ 31 96.88

   √    √   √    √     √    √   √     √ 29 90.63
72 78 72 67 75 77 68 64 573 1790.63

3.43 3.71 3.43 3.19 3.57 3.67 3.24 3.05 27.29 85.27

iswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 
penjelasan guru. 

a dalam bertanya kepada guru. 
wa dalam mengemukakan pendapat. 
swa bekerjasama dalam kelompok. 
a dalam pembelajaran make a match. 
wa dalam mempresentasikan hasil kerja  
a dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok. 

Tegal, 1 Mei 2012 

Pengamat  

 

 

Dwi Esti Jayanti 
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iran 26 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWAKELAS KONTROL 

(Pertemuan Pertama) 

 

pendapatBapak/IbusetelahmembacadanmemeriksaaspekpenilaianaktivitassiswadalampembelajaranIPS, berilahtandacek (√)

rsediasesuaidenganhasilpengamatan. 
Aspek yang dinilai 

Jumlah NilaiA B C D E F G H 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

di  √    √    √    √    √    √    √    √   16 50,00
i  √    √    √    √    √     √   √    √   17 53,13

 √    √    √    √     √    √    √   √   19 59,38
i Yahya   √    √    √    √    √    √    √   √   23 71,88
us A.G    √    √    √    √  √    √     √    √  26 81,25
mi  √      √    √   √    √    √    √    √  25 78,13
uf  √      √    √  √     √    √   √      √ 24 75,00

   √   √    √     √   √   √    √    √   23 71,88
madhon   √     √   √   √    √     √   √    √   21 65,63
tari   √     √   √   √     √    √   √     √  23 71,88

   √    √    √   √    √    √    √   √   26 81,25
ah    √    √    √    √   √    √   √    √  27 84,38
lla    √    √    √   √     √   √   √      √ 28 87,50
P.   √    √   √     √    √    √    √    √  23 71,88
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H.   √    √    √   √    √    √     √   √   20 62,50
 √     √   √    √     √    √   √    √   19 59,38

hro  √     √   √     √    √    √    √    √  22 68,75
yah  √     √     √  √     √    √   √    √   21 65,63
izal Y    √    √   √    √    √    √    √    √  26 81,25

   √    √   √    √   √     √    √   √   24 75,00
un Nida  √      √   √   √    √     √   √    √   20 62,50

Antika    √   √   √     √    √    √    √    √  24 75,00
ah    √   √   √     √   √     √    √    √  23 71,88

69 77 68 62 62 65 58 59 520 1625,00
3 3.35 2.95 2.69 2.69 2.83 2.52 2.56 22,59 70,65

swauntukmengikutikegiatanpembelajaran. 
penjelasan guru. 

a dalam bertanya kepada guru. 
wa dalam mengemukakan pendapat. 
hatikan paparan materi padaslidemelaluimedia LCD. 
ab pertanyaaan guru. 
n pengarahan dan saran guru. 

at catatan berkaitan dengan materi pelajaran. 

Tegal, 24 April 2012 

Pengamat 

 

 

DwiEstiJayanti 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWAKELAS KONTROL 

(Pertemuan Kedua) 

 

 

pendapatBapak/IbusetelahmembacadanmemeriksaaspekpenilaianaktivitassiswadalampembelajaranIPS, berilahtandacek (√)

rsediasesuaidenganhasilpengamatan. 
Aspek yang dinilai 

Jumlah NilaiA B C D E F G H 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

di  √    √    √    √     √  √      √    √  18 56,25
i  √     √   √    √     √   √    √     √  19 59,38

  √    √    √   √     √    √    √    √  23 71,88
i Yahya   √    √    √    √    √    √    √    √  24 75,00
us A.G    √    √    √    √   √   √     √    √  26 81,25
mi   √    √    √    √    √    √    √    √  24 75,00
uf   √     √    √  √     √    √    √     √ 26 81,25

   √   √     √    √   √    √    √    √  27 84,38
madhon   √     √   √    √    √    √   √     √  24 75,00
tari   √     √   √    √    √    √   √     √  24 75,00

   √    √    √   √    √    √    √    √  27 84,38
ah    √    √    √    √   √    √   √    √  27 84,38
lla    √    √    √   √     √   √   √      √ 28 87,50
P.   √    √    √    √    √   √     √    √  23 71,88
H.   √     √   √   √    √    √     √    √  22 68,75



170

 

 √     √    √   √     √   √     √    √  21 65,63
hro   √     √   √     √   √    √    √    √  26 81,25
yah  √     √     √  √     √   √    √     √  21 65,63
izal Y    √    √   √    √    √    √    √    √  26 81,25

   √    √   √     √   √   √     √   √   25 78,13
un Nida   √     √    √  √     √   √     √   √   23 71,88

Antika    √   √   √      √   √   √     √    √  24 75,00
ah    √   √   √     √    √    √   √     √  23 71,88

74 80 73 67 69 58 62 68 552 1721,88
3,22 3,48 3,17 2,91 3 2,52 2,69 2,95 23,94 74,86

swauntukmengikutikegiatanpembelajaran. 
penjelasan guru. 

adalambertanyakepada guru. 
wadalammengemukakanpendapat. 
hatikan paparan materi padaslidemelalui media LCD. 
ab pertanyaaan guru. 
n pengarahan dan saran guru. 

at catatan berkaitan dengan materi pelajaran. 

Tegal, 30 April 2012 

Pengamat 

 

 

 

Dwi Esti Jayanti 



171 
 

 
 

Lampiran 27 
DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIFTEKNIKMAKE A MATCH 

 
1. Guru menjelaskan materi pelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Penjelasan guru  sulit dimengerti dan tidak ada usaha untuk 
mengatasi kebingungan siswa. 

2 Penjelasanguru sulit dimengerti dan ada usaha untuk 
mengatasi kebingungan siswa. 

3 Penjelasanguru sulit dimengerti dan ada usaha untuk 
mengatasi kebingungan siswa secara efektif. 

4 Penjelasanguru sudah jelas dan mudah dipahami siswa. 
 

2. Guru membuat kesepakatan jalannya pembelajaran make a match. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru membuat kesepakatan jalannya pembelajaran make a 
match melibatkan sebagian kecil siswa. 

2 Guru membuat kesepakatan jalannya pembelajaran make a 
match melibatkan separuh siswa. 

3 Guru membuat kesepakatan jalannya pembelajaran make a 
match melibatkan sebagian besar siswa. 

4 Guru membuat kesepakatan jalannya pembelajaran make a 
match melibatkan seluruh siswa. 

 

3. Guru membentuk kelompok dan penjelasantugas masing-masing kelompok.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Pembentukan kelompok dan penjelasantugas masing-
masing kelompokdapat dipahami sebagian kecil siswa. 

2 Pembentukan kelompok dan penjelasan tugas 
kelompokoleh guru dapat dipahami separuh siswa. 
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3 Pembentukan kelompok dan penjelasan tugas 
kelompokdapat dipahami sebagian besar siswa. 

4 Pembentukan kelompok dan penjelasan tugas kelompok 
dapat dipahami seluruh siswa . 

 
4. Guru memberikan lembar kerja siswa kepada setiap kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Relevan dengan materi. 

b. Sistematis. 

c. Mencakup seluruh materi. 

d. Mudah dipahami siswa . 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak. 

2 Dua deskriptor tampak. 

3 Tiga deskriptor tampak. 

4 Empat deskriptor tampak. 

 
5. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kartu sesuai kebutuhan. 

b. Kartu bervariasi. 

c. Kartu relevan dengan tujuan. 

d. Kartu mudah dipahami dan digunakan. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak. 

2 Dua deskriptor tampak. 

3 Tiga deskriptor tampak. 

4 Empat deskriptor tampak. 

 
 
6. Siswa membuat jawaban sementara. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
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Skor Penilaian Penjelasan 

1 Jawaban sementara tidak benar, tidak lengkap dan tidak 

jelas. 

2 Jawaban sementara benar, tidak lengkap dan tidak jelas. 

3 Jawaban sementara benar, lengkap dan tidak jelas. 

4 Jawaban sementara benar, lengkap dan jelas. 

 
 

7. Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang dipegangnya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu 
yang dipegangnya dengan bimbingan guru. 

2 Sebagianbesar siswa mencari pasangan kartu yang cocok 
dengan kartu yang dipegangnya dengan bimbingan guru. 

3 Sebagiankecil siswa mencari pasangan kartu yang cocok 
dengan kartu yang dipegangnya dengan bimbingan guru. 

4 Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu 
yang dipegangnya tanpa bimbingan guru. 

 

8. Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk menunjukkan kartu pertanyaan dan 

jawaban kepada kelompok penilai. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Hanya satuatau dua pasangan yang menunjukkan kartu 
pertanyaan dan jawaban kepada kelompok penilai. 

2 Ada tiga pasangan yang menunjukkan kartu pertanyaan 
dan jawaban kepada kelompok penilai. 

3 Ada empatpasangan yang menunjukkan kartu pertanyaan 
dan jawaban kepada kelompok penilai. 

4 Semua pasangan yang sudah terbentuk menunjukkan 
kartu pertanyaan dan jawaban kepada kelompok penilai. 

9. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
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Skor Penilaian Penjelasan 

1 Kesimpulan tidak lengkap dan hanya melibatkan sebagian 
siswa. 

2 Kesimpulan tidak lengkap dan tidak melibatkan seluruh 
siswa. 

3 Kesimpulan lengkap tetapi tidak melibatkan seluruh 
siswa. 

4 Kesimpulan lengkap dan melibatkan seluruh siswa. 
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Lampiran 28 
 

Lembar Penilaian Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif 

TeknikMake A Matchdi Kelas Eksperimen SD Negeri Pekiringan 02 

Pertemuan Pertama 

 

Petunjuk 

Berilah tanda V untuk skor penilaian aspek yang diobservasi dengan benar dan 

jujur sesuai dengan yang dilihat saat pelaksanaan. 

 

1. Guru menjelaskan materi pelajaran 1  2  3     4 

 
 

Nilai butir 1= A  
2. Guru membentuk kelompok dan   

menjelaskantugas masing-masing 

kelompok    `Nilai butir 2= B 

3. Guru membuat kesepakatan jalannya  

pembelajaran make a match 

Nilai butir 3= C 
4. Guru memberikan lembar kerja siswa 

kepada setiap kelompok 

  Nilai butir 4= D 
 

5. Guru membagi kartu pertanyaan dan 

kartu jawaban kepada siswa. 

 Nilai butir 5= E  
 

6. Siswamembuat jawaban sementara. 

   
  Nilai butir 6= F 

 
7. Siswa mencari pasangan kartu yang  

cocok dengan kartu yang dipegangnya 

 Nilai butir 7= G  
 

V

V

V

V

V

V

V



176 
 

 
 

8. Pasangan-pasangan yang sudah  

terbentuk menunjukkan kartu pertanyaan 

dan jawaban kepada kelompok penilai.   Nilai butir 8= H 

 
9. Guru bersama siswa membuat simpulan 

 
Nilai butir 9= I 
 

 
 
 
 
Skor  A B C D E F G H I

S  M
 100% 

 
 

    
4 4 4 3 4 3 4 4 4

36  100% 
 
     100% 
 
    94 % 
 

 
 Tegal, 28April 2012 

 Observer 

  
 
 
 
 Ade Trio Handoko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V

V
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Lampiran 29 

Lembar Penilaian Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif 

TeknikMake A Matchdi Kelas Eksperimen SD Negeri Pekiringan 02 

Pertemuan Kedua 
 

Petunjuk 

Berilah tanda V untuk skor penilaian aspek yang diobservasi dengan benar dan 

jujur sesuai dengan yang dilihat saat pelaksanaan. 
 

1. Guru menjelaskan materi pelajaran 1  2  3     4 

 
 

Nilai butir 1= A  
 

2. Guru membentuk kelompok dan   

menjelaskantugas masing-masing 

kelompok    `Nilai butir 2= B 

 
3. Guru membuat kesepakatan jalannya  

pembelajaran Make a Match 

Nilai butir 3= C 
 

4. Guru memberikan lembar kerja siswa 

kepada setiap kelompok 

  Nilai butir 4= D 
 

5. Guru membagi kartu pertanyaan dan 

kartu jawaban kepada siswa. 

 Nilai butir 5= E  
 

6. Siswamembuat jawaban sementara. 

   
  Nilai butir 6= F 

 
7. Siswa mencari pasangan kartu yang  

cocok dengan kartu yang dipegangnya 

 Nilai butir 7= G 

V

V

V

V

V

V

V
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8. Pasangan-pasangan yang sudah  

terbentuk menunjukkan kartu pertanyaan 

dan jawaban kepada kelompok penilai.   Nilai butir 8= H 

 
9. Guru bersama siswa membuat  

simpulan 

Nilai butir 9= I 
 

 
 
Skor  A B C D E F G H I

S  M
 100% 

 

      
4 4 4 4 4 3 4 4 4

36  100% 

 
35
36

 100% 
 
    97,22% 

 Tegal, 1Mei 2012 

 Observer 

 
 
 
  
 Ade Trio Handoko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V

V
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Lampiran 30 
 

Output SPSS Normalitas Data Kelas Eksperimen 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 21 91.3% 2 8.7% 23 100.0% 

 
 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Eksperimen Mean 74.76 3.510

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 67.44  
Upper Bound 82.08  

5% Trimmed Mean 75.28  
Median 80.00  
Variance 258.690  
Std. Deviation 16.084  
Minimum 40  
Maximum 100  
Range 60  
Interquartile Range 23  
Skewness -.481 .501

Kurtosis -.440 .972

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .151 21 .200* .962 21 .548 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Output SPSS Normalitas Data Kelas Kontrol 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kontrol 23 100.0% 0 .0% 23 100.0% 

 
 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Kontrol Mean 62.83 3.512 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 55.54  
Upper Bound 70.11  

5% Trimmed Mean 63.07  
Median 65.00  
Variance 283.696  
Std. Deviation 16.843  
Minimum 30  
Maximum 90  
Range 60  
Interquartile Range 25  
Skewness -.204 .481 

Kurtosis -.864 .935 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrol .143 23 .200* .956 23 .390 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Output SPSSUji Homogenitas dan Uji t 

 
Independent Samples Test 

   Kelas 

   Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances not 

assumed 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

 F .166  
Sig. .686  

t-test for Equality of 
Means 

 t 2.399 2.404

df 42 41.907

Sig. (2-tailed) .021 .021

Mean Difference 11.936 11.936

Std. Error 
Difference 

4.976 4.965

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower 1.894 1.915

Upper 21.978 21.957
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Lampiran 33 

MATERI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI 

 
Pengertian teknologi 

Teknologi merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. Teknologi 

juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang mempermudah 

hidup manusia. 

Perkembangan teknologi  

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi dapat 

mempermudah pekerjaan. Dengan teknologi pekerjaan yang dulunya 

membutuhkan tenaga yang besar, sekarang bisa dilakukan dengan tenaga kecil. 

Dengan teknologi pula pekerjaan yang dulunya membutuhkan waktu lama, 

sekarang hanya butuh waktu yang sangat singkat.  

Teknologi produksi 

Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah 

bahan mentah/bahan baku menjadi barang jadi.  

(1) Jenis teknologi produksi masa lalu dan masa kini 

a. Teknologi produksi makanan dan obat-obatan 

Pada zaman dahulu petani mengolah sawah menggunakan tenaga 

manusia dengan cangkul dan bajak yang ditarik sapi atau kerbau, kemudian 

menumbuk padi dengan lesung dan alu. Tetapi sekarang para petani sudah 

menggunakan alat modern seperti traktor  dan mesin penggiling padi. 

  

 

 
 Bajak    Traktor  

 

 

 
 

Lesung  Mesin penggiling padi 
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 Untuk memproduksi obat-obatan pun teknologinya juga mengalami 

perkembangan yang pesat. Dahulu manusia hanya meramu dan menumbuk 

obat-obatan dari bahan alami. Saat ini meskipun bahannya ada yang dari 

bahan alami tetapi pengolahannya sudah dengan menggunakan mesin dan 

kebanyakan menggunakan bahan kimia. Dengan mesin proses pembuatan 

obat lebih cepat dan higienis. 

  

 

 

 

  Meramu obat tradisional          Produksi obat modern 

b. Teknologi produksi pakaian 

Untuk membuat pakaian, masyarakat masa lalu menggunakan alat 

tenun yang terbuat dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana dan bahan 

pewarnanya biasanya digunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau daun 

tanaman. Sedangkan sekarang menggunakan Alat-alat yang berteknologi 

modern. Pabrik tekstil dengan mesin-mesin modern dapat menghasilkan kain 

dalam jumlah besar dan kualitas yang tinggi.  

 

 

 

 

 

Tenun tangan       Mesin tenun  

c. Teknologi produksi bahan bangunan  

Masyarakat masa lalu memotong kayu menggunakan kapak dan 

peralatan sederhana. Sedangkan sekarang orang memotong kayu dapat 

menggunakan gergaji mesin. Menyerut pun juga sekarang sudah 

menggunakan serutan mesin. Tidak seperti dulu yang menggunakan serutan 

biasa dan menggunakan tenaga manusia lebih besar. 
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Kapak   Gergaji mesin 

(2) Membuat diagram alur proses produksi 

Untuk menjadi suatu barang yang siap pakai membutuhkan suatu proses. 

Proses tersebut ada yang pendek ada yang sangat panjang dan melewati 

banyak tahapan. Perhatikan bagan alur proses produksi berikut ini! 

 

 
 

Membajak        Menanam              Menyiangi 

 

 

 

    Pengemasan          Panen 

 

 

 
           Pengeringan      Memisahkan padi dari  

       batangnya 

Menumbuk padi      

Alur produksi beras. 

 

 

 

 

 
 

Alur produksi pakaian. 
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Kupas kelapa tua         parut kelapa          peras kelapa 

 

 

 
 

Minyak goreng   peras    masak santan 

Alur produksi minyak goreng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur proses pembuatan batu bata. 

1. Menyiapkan tanah liat sebagai bahan baku. 

2. Tanah liat yang tersedia diaduk dengan air. Kemudian digiling supaya 

menjadi adonan yang siap cetak. 

3. Adonan tanah liat dicetak. Hasil cetakan itu dibiarkan di tempat yang 

terkena sinar matahari. 

4. Setelah kering, batu bata ditumpuk di tempat yang aman. Proses 

mencetak terus dilakukan sampai mencapai jumlah yang diinginkan. 

5. Setelah jumlahnya cukup, batu-bata yang sudah kering dibakar di tungku 

pembakaran. Batu bata dibakar sampai warnanya menjadi menjadi 

merah. 

6. Setelah dibakar, batu bata dibiarkan dingin terlebih dahulu. 

7. Setelah dingin, batu bata tadi dikeluarkan dari tungku. 
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(3) Satu bahan menghasilkan beragam produk 

Dalam proses produksi satu bahan dapat diolah menjadi beberapa 

barang produksi. Tempe berasal dari kedelai yang diolah. Selain tempe, 

kedelai juga dapat diolah menjadi makanan lain seperti tahu, kecap, susu, dan 

keripik. Kayu dapat dibuat menjadi perabot rumah tangga seperti meja, kursi, 

almari, tempat tidur. Selain itu kayu juga dapat dibuat menjadi kertas, 

kerangka pensil dan mainan. Getah pohon karet dapat dibuat ban, sarung 

tangan lateks dan penghapus pensil. Tanah liat dapat dibuat gerabah/tembikar 

dan batu bata. 

(4) Kekurangan dan kelebihan teknologi produksi zaman dahulu dan 

modern 

 

 

 

 

 

 

Teknologi Produksi  Zaman Dahulu Teknologi Produksi  Modern 

a. Keunggulan 

− Alat/bahan mudah didapat dan 

murah 

− Bebas polusi udara dan suara 

− Hemat energi 

a. Keunggulan 

− Hasil produksi banyak 

− Proses produksi cepat 

b. Kelemahan b. Kelemahan 

− Proses produksi lambat 

− Hasil produksi tidak banyak  

− Harga mesin mahal 

− Menimbulkan polusi udara 

dan suara 

− Boros energi 
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Lampiran  34 

LEMBAR KERJA SISWA 

PERTEMUAN I 

 

Sesi 1 

Carilah pasangan kartu soal/kartu jawaban sehingga menjadi pasangan kartu soal-

jawaban yang cocok! 

No Kartu Soal Kartu Jawaban 
1 Pengertian teknologi …. 
2 Pengertian teknologi produksi …. 
3 Alat tradisionaldan modern untuk 

menggemburkan tanah 
…. 

4 Alat tradisionaldan modern untuk memisahkan 
padi dengan batangnya 

…. 

5 Alat tradisionaldan modern untuk memisahkan 
kulit padi dengan isinya (beras) 

…. 

6 Bahan untuk membuat obat pada zaman dahulu 
dan sekarang 

…. 

 

 

Sesi 2 

Carilah pasangan kartu soal/kartu jawaban sehingga menjadi pasangan kartu soal-

jawaban yang cocok! 

No Kartu Soal Kartu Jawaban 
1 Alat tradisionaldan modern untuk memproduksi 

pakaian  
…. 

2 Alat tradisionaldan modern untuk memotong kayu …. 
3 Alat tradisionaldan modern untuk menyerut kayu …. 
4 Alur proses produksi beras …. 
5 Alur proses produksi pakaian …. 
6 Proses mengolah kapas menjadi benang …. 
7 Proses mengolah benang menjadi kain …. 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 
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PERTEMUAN II 

 

Sesi 1 

Carilah pasangan kartu soal/kartu jawaban sehingga menjadi pasangan kartu soal-

jawaban yang cocok! 

No Kartu Soal Kartu Jawaban 

1 Alur proses produksi minyak goreng …. 

2 Alur proses produksi batu bata …. 

3 Hasil produksi dari bahan baku kedelai …. 

4 Hasil produksi dari bahan baku kayu …. 

5 Bahan baku kecap …. 

6 Bahan baku almari  

 

 

 

Sesi 2 

Carilah pasangan kartu soal/kartu jawaban sehingga menjadi pasangan kartu soal-

jawaban yang cocok! 

No Kartu Soal Kartu Jawaban 

1 Hasil produksi dari bahan baku tanah liat …. 

2 Hasil produksi dari bahan baku getah karet …. 

3 Bahan baku ban …. 

4 Kekurangan teknologi produksi zaman 

dahulu 

…. 

5 Kelebihan teknologi produksizaman 

dahulu 

…. 

6 Kekurangan teknologi produksi modern …. 

7 Kelebihan teknologi produksi modern …. 
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KUNCI JAWABAN LKS 

 

PERTEMUAN I 

Sesi 1 

1. Ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan 

2. Proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi 

3. Bajak dan traktor 

4. Sebatang kayu dan mesin perontok padi 

5. Lesung dan mesin penggiling gabah 

6. Alami dan kimia 

Sesi 2 

1. Tenun tangan dan mesin tenun 

2. Kapak dan gergaji mesin 

3. Serutan biasa dan serutan mesin 

4. Membajak-menanam-menyiangi-panen-memisahkan padi dari batangnya-

pengeringan-menumbuk padi-pengemasan 

5. Pemintalan-penenunan-penjahitan 

6. Pemintalan 

7. Penenunan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEMUAN II 
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Sesi 1 

1. Kupas kelapa tua-parut kelapa-peras kelapa-masak santan-peras 

2. Menyiapkan tanah liat-bahan diaduk dengan air dan digiling-adonan 

dicetak-dikeringkan-dibakar 

3. Tahu, tempe, dan susu 

4. Meja, kursi, dan pintu 

5. Kedelai  

6. Kayu  

 

Sesi 2 

1. Batu bata dan gerabah 

2. Sarung tangan dan penghapus pensil 

3. Getah pohon karet  

4. Proses produksi lama dan hasilnya sedikit 

5. Bebas polusi 

6. Menimbulkan polusi 

7. Proses produksi cepat dan hasilnya banyak 
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Kartu Make A Match 

 

Kartu soal    Kartu jawaban  
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Pengertian 
teknologi 

 

Ilmu yang 
menggali 

berbagai ilmu 
terapan

 
Bajak dan 

Traktor 

Alat tradisional 
dan modern 

untuk 
menggemburk

t h

 
Proses 

mengolah 
kapas menjadi 

b

 
Pemintalan 
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Tabel t 
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Foto-Foto Proses Pembelajaran 
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Siswa mengerjakan soal pretes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guru menjelaskan materi perkembangan teknologi produksi 
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Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengisi LKS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang dipegangnya 
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Tim Penilai memberikan penilaian 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tim penilai membacakan kartu soal dan kartu jawaban 
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Siswa memberikan penghargaan kepada pasangan yang berhasil mencocokkan 
kartunya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siswa mengerjakan soal postes 
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