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ABSTRAK 

Trisnawati, Nely. 2012. Peningkatan Pembelajaran IPS Materi Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia melalui Model Pembelajaran Kooperatif Teknik 
Make A Match pada Siswa Kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota 
Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Akhmad 
Junaedi, M.Pd. Pembimbing II: Drs. Yuli Witanto. 

Kata Kunci: IPS, Model Pembelajaran Kooperatif, dan Teknik Make A Match. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu yang membahas tentang 
peristiwa yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosial. Tujuan 
mempelajari IPS yaitu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada 
siswa tentang lingkungan sosial dalam proses pembelajaran. Pembelajaran IPS 
realitanya masih berpusat pada guru atau didominasi oleh metode ceramah, tanya 
jawab, dan penugasan yang membuat siswa cenderung pasif. Dari hal tersebut 
muncul rumusan masalah yaitu bagaimana upaya meningkatkan performansi guru, 
aktivitas, dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaraan kooperatif teknik 
make a match? Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan performansi guru, 
aktivitas, dan hasil belajar siswa materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
dengan menerapkan model pembelajaraan kooperatif teknik make a match. Model 
pembelajaraan ini, menuntut siswa untuk mencari dan memasangkan kartu 
pertanyaan dan jawaban dalam waktu tertentu.  

Subjek pada penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas V SD Negeri 
Mangkukusuman 04 Kota Tegal tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 32 
siswa. Selain itu, peneliti mengunakan jenis penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan dalam dua siklus selama 4 kali pertemuan. Setiap siklus 
dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tes, pengamatan, dan 
dokumentasi. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, yaitu hasil 
performansi guru minimal B atau nilai akhir 71, kehadiran siswa minimal 75%, 
keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran minimal 75%, rata-rata hasil 
belajar siswa minimal 67, dan persentase tuntas belajar klasikal minimal 75%.  

Hasil pengamatan performansi guru pada siklus I yaitu 85,53 atau dengan 
kriteria A dan meningkat pada siklus II yaitu 91,60 atau dengan kriteria A. Hasil 
pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus I yaitu 73,57% atau dengan kriteria 
tinggi dan pada siklus II meningkat 85,27% atau dengan kriteria sangat tinggi. 
Hasil tes awal 1 yaitu 62,14 dengan ketuntasan 46,43%. Rata-rata nilai tes 
formatif siklus I yaitu 77,32 dengan ketuntasan 64,29%. Selisih rata-rata nilai tes 
awal 1 dan tes formatif siklus I yaitu 15,18. Hasil tes awal 2 yaitu 69,46 dengan 
ketuntasan belajar siswa 50,00%. Rata-rata nilai tes formatif siklus II meningkat 
92,50 dengan ketuntasan belajar siswa 96,43%. Selisih rata-rata nilai tes awal 2 
dan tes formatif siklus II yaitu 23,04. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a 
match dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa 
kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengaruh pendidikan memiliki kekuatan yang sangat strategis dalam 

kehidupan manusia pada waktu sekarang dan masa yang akan datang. Pengaruh 

pendidikan tersebut dapat membuka cakrawala berpikir manusia, sehingga cita-

cita dan orientasi untuk merealisasikan hidup yang lebih baik akan sesuai dengan 

nilai-nilai dalam pendidikan. Nilai-nilai dalam pendidikan tersebut, diperoleh 

melalui proses pendidikan yang ditempuh oleh manusia.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional: 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 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. 
 

Usaha sadar tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif dalam mengembangkan 

potensi dirinya. Untuk mewujudkan suasana belajar tersebut, guru  dituntut bisa 

membawa siswa ke dalam situasi yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan pada proses pembelajaran. Jika siswa merasa senang dan nyaman, 

maka mereka akan lebih termotivasi untuk terus belajar. Dalam konteks usaha ini, 

guru dengan sadar harus merencanakan kegiatan pembelajaran secara sistematis 
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dan berpedoman pada seperangkat aturan serta rencana tentang pendidikan yang 

dikemas dalam bentuk kurikulum. 

Kurikulum yang berlaku di sekolah dasar (SD) saat ini yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Karsidi (2007: 4) menyatakan bahwa “KTSP 

dikembangkan dan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL), berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun 

oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah”. Pengembangan 

KTSP juga mengacu pada delapan standar nasional pendidikan untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Menurut Susanto (2009), “terdapat 

delapan standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, 

standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana 

dan prasarana, standar pembiayaan standar pengelolaan, dan standar penilaian 

pendidikan”. 

Salah satu dari delapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu standar 

proses, sebagaimana dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dinyatakan: 

Bahwa dalam kegiatan inti pembelajaran merupakan proses 
pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 
 

Proses pembelajaran yang dimaksud, untuk dapat mencapai kompetensi 

dasar yang telah ditentukan. Proses pembelajaran harus dapat menciptakan suasana 

belajar yang kondusif, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Proses pembelajaran yang demikian inilah, lebih memberi peluang 

kepada siswa agar berhasil dalam menguasai kompetensi dasar.  
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Standar proses dan isi yang dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) memungkinkan terakomodasinya kepentingan-kepentingan 

dan konsep-konsep pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan 

masyarakat. Dengan demikian, KTSP dapat membantu mengatasi masalah kurang 

relevansinya pendidikan di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan 

pebedaan kondisi geografis. Untuk menangani masalah yang kurang relevan pada 

pendidikan di Indonesia tersebut, maka KTSP memuat beberapa mata pelajaran 

yang harus diberikan kepada siswa di tingkat SD. Salah satunya yaitu mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

IPS memiliki bobot relevansi terhadap muatan-muatan kontekstual, karena 

IPS mempelajari konsep dan kegiatan bekerjasama dengan dan dalam lingkungan 

masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dituangkan dalam KTSP 

mengharuskan adanya perubahan paradigma pembelajaran yang mengarah kepada 

pembelajaran yang berorientasi pada kehidupan nyata. Mata pelajaran IPS yang 

diberikan di SD harus mampu membekali siswa dengan sejumlah kompetensi 

sosial yang bersifat aplikatif. Oleh karenanya, belajar IPS dituntut untuk belajar 

dengan dan tentang lingkungan masyarakat sekitar.  

Gagne dan Berliner dalam Anni, dkk (2007: 2) menjelaskan bahwa 

“belajar merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil dari pengalaman”. Perubahan perilaku tersebut yaitu dari hal yang 

belum siswa ketahui menjadi tahu. Kegiatan perubahan perilaku siswa yang 

dilakukan melalui aktivitas sehari-hari dan menghasilkan suatu pengalaman 

sebagai hasil belajar. Kegiatan belajar akan efektif bila dilakukan secara terarah 
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dan terorganisir. Untuk itu, diperlukan kehadiran pengelola atau guru yang 

berperan sebagai pembelajar dan aktivitas pengelolaan inilah yang disebut dengan 

pembelajaran. 

Menurut Briggs dalam Sugandi dan Haryanto (2007: 9), “pembelajaran 

yaitu seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa, 

sehingga siswa itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan”. Pembelajaran tersebut dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berpikir memahami apa yang telah dipelajari. Pada pembelajaran terjadi 

interaksi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku siswa 

(behavioristik).  

Brunner dalam Sugandi dan Haryanto (2007: 36) menyebutkan terdapat 

empat hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran yaitu peran 

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

membangkitkan motivasi belajar. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik, 

apabila terdapat pengalaman langsung yang diperoleh dari individu siswa. Peran 

pengalaman pada diri siswa, akan membentuk struktur pengetahuan baru yang 

lebih realistis.  

Kesiapan dari diri siswa untuk mempelajari sesuatu serta intuisi 

merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Siswa akan mewujudkan 

keinginannya, apabila siswa tersebut memiliki niat atau kesiapan untuk belajar 

mengenai sesuatu hal supaya dapat mencapai keinginannya tersebut. Intuisi juga 

sebagai pendukung proses pembelajaran, karena adanya anggapan dari diri siswa 

bahwa individu yang belajar akan menjadikan ia pandai dan memperoleh 
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pengetahuan. 

 Proses pembelajaran akan menjadi semakin aktif, apabila terdapat 

motivasi pada diri siswa untuk belajar. Motivasi belajar tersebut diperoleh dari 

dalam maupun luar diri siswa. Cara membangkitkan motivasi belajar dari diri 

siswa yaitu adanya dorongan atau niat siswa supaya mendapatkan khasanah ilmu 

pengetahuan. Cara membangkitkan motivasi belajar dari luar diri siswa yaitu 

dengan memberikan penghargaan kepada siswa. Pada proses pembelajaran, guru 

selalu memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat belajar.  

Guru merupakan seseorang yang mempunyai peran dalam mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran dan dituntut untuk dapat menyajikan proses 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan. Peran yang 

dilaksanakan guru, diawali dengan merancang rencana dan melaksanaan proses 

pembelajaran supaya dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sama 

halnya menurut Alma, dkk (2009: 20), “upaya yang dilakukan guru dapat 

dipertanggungjawabkan dalam mengantarkan siswa menuju pencapaian tujuan 

pengajaran yang telah ditentukan, sehingga siswa cenderung aktif”. Guru 

mengantarkan siswa pada proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran pada seluruh mata 

pelajaran termasuk mata pelajaran IPS. 

IPS merupakan ilmu yang membahas tentang peristiwa yang berhubungan 

dengan manusia dan lingkungan sosial. Nasution dalam Masitoh, Susilo, dan 

Soewarso (2010: 1) menyatakan “IPS adalah suatu program pendidikan yang 

merupakan suatu keseluruhan, yang pada pokoknya mempersoalkan manusia 
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dalam lingkungan fisik maupun sosial, dan bahannya diambil dari berbagai ilmu-

ilmu sosial: geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan 

psikologi sosial”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS yaitu 

suatu pengetahuan atau ilmu tentang hubungan antarmanusia dalam lingkungan 

fisik dan sosial. Dengan demikian, tujuan mempelajari IPS yaitu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan pada lingkungan sosial 

dalam proses pembelajaran untuk menghadapi kompleksitas kehidupan sosial.  

Pemahaman kompleksitas kehidupan sosial dan masalah belajar IPS dapat 

ditanggulangi dengan adanya upaya peningkatan mutu pembelajaran IPS. 

Peningkatan mutu pembelajaran IPS hanya dapat dilakukan dengan melakukan 

perbaikan secara komprehensif pada seluruh aspek pembelajaran, bahkan 

diperlukan pendekatan multidisipliner. Untuk kepentingan itu perbaikan kinerja 

guru tetap menjadi upaya strategis, karena proses pembelajaran ditentukan oleh 

bagaimana tindakan yang telah dirancang oleh guru, yang selanjutnya baru akan 

diikuti oleh peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Pendekatan multidisipliner dalam pembelajaran IPS dilakukan dengan 

adanya penggabungan dari berbagai ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial tersebut seperti 

geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan psikologi sosial. 

Gabungan dari berbagai ilmu sosial dalam pembelajaran IPS diterapkan, supaya 

dapat meningkatkan pemahaman kepada siswa terhadap masalah belajar IPS.  

Masalah belajar IPS dapat ditemukan setelah adanya pelaksanaan proses 

pembelajaran IPS di kelas. 

Dari hasil refleksi yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran IPS di 
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kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal, peneliti menyadari 

pembelajaran IPS  saat ini masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hal-hal 

yang perlu diperbaiki antara lain, kurang aktifnya siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPS dan pelaksanaan pembelajaran IPS yang masih didominasi oleh 

guru. Pembelajaran IPS di SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal masih 

menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu pembelajaran 

yang didominasi oleh metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan.  

Selain itu, guru kurang aktif dalam berinovasi dan berkreasi menerapkan 

berbagai pendekatan, model, ataupun metode pembelajaran yang turut 

mempengaruhi hasil pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran yang demikian, dapat 

membuat siswa merasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa juga 

akan cenderung pasif, karena proses pembelajaran didominasi oleh aktivitas 

mendengarkan ceramah guru. Kejenuhan juga mendorong siswa melakukan 

aktivitas lain seperti bermain sendiri dan tidak konsentrasi pada proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang dirancang oleh guru selama ini belum 

sepenuhnya mengembangkan potensi siswa. Pembelajaran yang demikian dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil refleksi yang telah dikemukakan di atas, proses 

pembelajaran IPS belum terlaksana secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Dampaknya, pembelajaran belum optimal karena belum sesuai 

dengan teori yang ada pada pembelajaran yang ada. Proses pembelajaran masih 

menerapkan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan yang masih mengandung 

pembelajaran klasikal. Pembelajaran seperti inilah, yang dapat membuat siswa 
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menjadi egois dalam belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru perlu 

menerapkan model pembelajaran yang dapat melatih kerjasama yang baik 

antarsiswa. Salah satu model pembelajaran yang tepat yaitu model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match. Model pembelajaran ini, selain melatih 

kerjasama yang baik antarsiswa, juga efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran  

dan memiliki dampak pengiring yang positif. Dampak pengiring yang positif 

tersebut yaitu dapat membentuk pengalaman sosial.  

Untuk melaksanakan upaya perbaikan pembelajaran IPS yang sesuai 

dengan latar belakang di atas, peneliti akan melaksanakan penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Peningkatan Pembelajaran IPS Materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia melalui Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A 

Match pada Siswa Kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal”. 

1.2 Rumusan dan Pemecahan Masalah 

Isi dari rumusan masalah ini yaitu kumpulan-kumpulan masalah yang 

ditemukan sebelum adanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Permasalahan 

yang diangkat pada penelitian tindakan kelas ini yaitu tentang performansi guru, 

aktivitas, dan hasil belajar siswa. Sementara, pemecahan masalah merupakan 

solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 

pembelajaran. Pemecahan masalah tersebut digunakan untuk memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar 

siswa. Dalam bagian ini akan dibahas tentang rumusan dan pemecahan masalah 

sebagai berikut: 
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1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dan telah diuraikan di atas, 

dapat diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran IPS di 

SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal pada materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match? 

(2) Bagaimana meningkatkan aktivitas belajar IPS materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match pada siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota 

Tegal? 

(3) Bagaimana meningkatkan hasil belajar IPS materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match pada siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota 

Tegal? 

1.2.2 Pemecahan Masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan mengajukan cara 

memecahkan masalah melalui sebuah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match. Penerapan model pembelajaran tersebut, dapat meningkatkan performansi 

guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 

Kota Tegal pada pembelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.   
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini berisikan tentang harapan-harapan yang akan dicapai 

dalam penelitian tindakan kelas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

tindakan kelas ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas yaitu tentang 

harapan yang ingin dicapai pada pembelajaran secara umum. Sementara, tujuan 

khusus yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas yaitu tentang harapan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran secara lebih terperinci. Tujuan umum dan 

khusus dalam penelitian akan disajikan sebagai berikut:  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk 

meningkatkan proses dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan model pembelajaraan kooperatif 

teknik make a match.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

(1) Mendeskripsikan upaya peningkatan performansi guru dalam 

pembelajaran IPS di SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal pada 

materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match.  

(2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar IPS materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match pada siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota 

Tegal. 
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(3) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match pada siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota 

Tegal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini berisi tentang sesuatu yang dirasakan positif  dalam 

pelaksanaan penelitian. Manfaat penelitian ini dirasakan positif untuk siswa, guru, 

dan sekolah. Manfaat yang dirasakan oleh siswa pada penelitian, ketika ia 

menerima dan melaksanakan pembelajaran. Manfaat yang dirasakan oleh guru, 

ketika guru melaksanakan performansinya pada saat pembelajaran. Sementara 

manfaat yang dirasakan oleh sekolah pada saat penelitian yaitu saat mengetahui 

hasil kualitas pada pembelajaran yang dilaksanakan. Manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Siswa 

(1) Membantu siswa dalam proses pembelajaran, sehingga memperoleh 

pengetahuan yang bermanfaat. 

(2) Membantu siswa dalam meningkatkan aktivitas belajar secara optimal 

dengan hasil belajar yang meningkat pula. 

(3) Menambah khasanah ilmu tentang pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match dan pengalaman sosial. 

1.4.2 Bagi Guru 

(1) Memberi informasi kepada guru tentang pelaksanaan model pembelajaran 
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kooperatif teknik make a match untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

(2) Dapat mengembangkan keterampilan guru dalam menghadapi suatu 

permasalahan yang nyata pada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. 

(3) Memperbaiki performansi guru pada pelaksanaan proses pembelajaran. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

(1) Peningkatan kualitas pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan 

pembelajaran di SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal.  

(2) Menciptakan lulusan siswa yang berkualitas baik di SD Negeri 

Mangkukusuman 04 Kota Tegal. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

dalam penelitian. Teori ini akan menjadi penjelasan dalam setiap konsep yang ada 

pada judul penelitian ini yaitu “Peningkatan Pembelajaran IPS Materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia melalui Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A 

Match pada Siswa Kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal”. Pada 

landasan teori ini, akan dibahas tentang belajar, pembelajaran, model 

pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif teknik make a match, 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), performansi guru, dan siswa. Pembahasan teori-

teori yang mendukung penelitian ini, sebagai berikut: 

2.1.1 Belajar 

Pengertian belajar banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Travers dalam 

Suprijono (2009: 2) mengatakan bahwa “belajar merupakan proses yang 

menghasilkan penyesuaian tingkah laku”. Menurut Morgan et al. dalam Anni, dkk 

(2007: 2), “belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena 

hasil dari praktik atau pengalaman”. Pengertian belajar menurut Hamalik (2011: 

28), adalah “suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungan”. Walter dalam Kurnia, dkk (2007: 6.3) menyatakan bahwa 

“belajar adalah perubahan tingkah laku akibat pengalaman dan latihan”. 
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Sementara Dimyati dan Mudjiono (2009: 17) mendefinisikan bahwa “arti belajar 

bagi siswa yaitu sebagai suatu proses, maksudnya siswa mengalami proses mental 

dalam menghadapi bahan belajar”. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian belajar, dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan kegiatan perubahan perilaku individu atau 

siswa yang dilakukan melalui aktivitas sehari-hari dan menghasilkan suatu 

pengalaman sebagai hasil belajar. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila ia 

mengalami beberapa proses yakni sebelum ia melakukan sesuatu menjadi dapat 

melakukan sesuatu. Belajar juga dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut 

melakukan suatu aktivitas yang merupakan pengalaman yang diperoleh, sehingga 

seseorang tersebut dapat memahami makna aktivitas yang ia lakukan. Hal-hal 

yang akan dipaparkan dalam belajar, antara lain  aktivitas dan hasil belajar siswa.  

2.1.1.1 Aktivitas Belajar 

Kegiatan belajar dalam proses pembelajaran di sekolah merupakan 

kegiatan yang paling pokok untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang 

dialami siswa dalam proses belajar. Gagne dalam Suprijono (2009: 2) 

mendefinisikan bahwa “belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang 

dicapai seseorang melalui aktivitas”.  

Menurut Yusfi (2011), “aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan siswa 

yang menunjang keberhasilan belajar”. Selanjutnya, Rousseuau dalam Yusfy 

(2011) menjelaskan bahwa “aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai 

kegiatan psikis”. 
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Berdasarkan pendapat tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam rangka 

mencapai tujuan belajar atau keberhasilan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di 

sini penekanannya yaitu pada siswa, karena dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran, terciptalah belajar aktif. Keaktifan siswa selama proses 

belajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa 

untuk belajar. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada 

meningkatnya suatu hasil belajar siswa. 

2.1.1.2 Hasil Belajar 

Setiap proses pembelajaran, keberhasilan dapat diukur dari seberapa jauh 

hasil belajar yang dicapai siswa. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian 

hasil belajar menurut para ahli pendidikan.  Menurut Anni, dkk (2007: 5), “hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pebelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar”. Rifa’i dan Anni (2009: 85) menjelaskan bahwa 

“hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar”. 

Sementara menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 3), hasil belajar 

merupakan: 

Hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi 
guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. 
Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 
puncak proses belajar. Hasil belajar untuk sebagian adalah berkat 
tindak guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain, 
merupakan peningkatan kemampuan mental siswa. 
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Bloom dalam Anni, dkk (2007: 7) menyatakan bahwa “hasil belajar 

sebagai perubahan tingkah laku yang mengusulkan tiga taksonomi yang disebut 

dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor”. Ranah 

kognitif mencakup ranah pengetahuan dan pemahaman siswa, ranah afektif 

mencakup ranah sikap siswa, dan ranah psikomotor mencakup ranah 

keterampilan/skill yang dimiliki oleh siswa. Ketiga ranah belajar tersebut sangat 

berkaitan dengan hasil belajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa 

setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar siswa akan 

terlihat pada perubahan perilaku setelah melakukan aktivitas belajar. Hasil belajar 

diwujudkan dengan nilai atau angka yang diperoleh setelah adanya pelaksanaan 

evaluasi. Tanpa adanya pelaksanaan evaluasi, proses pembelajaran akan menjadi 

sia-sia, karena tidak mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa. Proses 

pembelajaran pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan siswa yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar siswa pada ranah 

koginitif dapat dilihat dari hasil tes formatif siswa yang dilaksanakan setelah 

proses pembelajaran. Pada ranah afektif dan psikomotor akan dapat terlihat dari 

hasil pengamatan aktivitas belajar siswa saat pelaksanaan proses pembelajaran.  

2.1.2 Pembelajaran 

Pada dasarnya pembelajaran yaitu proses yang paling penting dan pokok 

dalam kegiatan belajar. Maksud pernyataan tersebut yaitu berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada proses pembelajaran yang dialami 
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langsung oleh siswa. Proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar. Pasalnya, pembelajaran mengandung pengertian kegiatan yang dilakukan 

untuk membantu proses belajar siswa. Hal-hal yang akan dibahas dalam 

pembelajaran, antara lain pengertian pembelajaran, komponen-komponen pada 

pembelajaran, pengertian strategi, pendekatan, model, metode, dan teknik  

pembelajaran. 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Briggs dalam Rifa’i dan Anni (2009: 191) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa, sehingga siswa itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi 

dengan lingkungan. Menurut Sugandi dan Haryanto (2007: 9), “pembelajaran 

merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang mengubah 

stimuli dari lingkungan seseorang ke dalam jumlah informasi, yang selanjutnya 

dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang”. 

Sementara Isjoni (2010: 14) mengemukakan bahwa “pembelajaran adalah sesuatu 

yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat oleh siswa. Pembelajaran pada dasarnya 

merupakan upaya pendidik untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar”. 

Dari beberapa uraian tentang pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan siswa dengan 

berinteraksi (adanya hubungan positif) dengan siswa yang lain di dalam proses 

belajar. Selain itu, dalam proses pembelajaran juga terdapat hubungan positif   

antara komponen pembelajaran yang satu dan yang lain untuk dapat mencapai 

tujuan yang akan dicapai. 
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2.1.2.2 Komponen-komponen pada Pembelajaran 

Menurut Hamalik (2011: 77), “terdapat tujuh komponen pada 

pembelajaran yaitu: (1) Tujuan pendidikan dan pengajaran; (2) Peserta didik atau 

siswa, (3) Tenaga kependidikan khususnya guru; (4) Perencanaan pengajaran 

sebagai suatu segmen kurikulum; (5) Strategi pembelajaran; (6) Media 

pengajaran; dan (7) Evaluasi pengajaran”. Ketujuh komponen pembelajaran di 

atas, akan dipaparkan sebagai berikut: 

2.1.2.2.1 Komponen Tujuan Pendidikan dan Pengajaran 

Tujuan pendidikan dan pengajaran merupakan komponen utama yang 

harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum menentukan komponen pembelajaran 

yang lain. Tujuan tersebut lebih diartikan sebagai kemampuan atau perilaku hasil 

belajar yang diharapkan dimiliki siswa setelah menempuh proses pembelajaran. 

Pembelajaran sebagai suatu aktivitas yang memiliki tujuan.  

Tujuan pendidikan dan pengajaran berperan sebagai arah dan target 

pencapaian dari suatu proses pembelajaran. Tujuan pendidikan dan pengajaran 

juga berperan sebagai sasaran dari aktivitas pembelajaran yang memuat rumusan 

tentang tingkah laku belajar siswa.  

2.1.2.2.2 Komponen Siswa 

Siswa merupakan komponen pembelajaran yang terpenting, karena 

komponen siswa sebagai pelaku belajar dalam proses pembelajaran. Komponen 

siswa merupakan komponen yang harus diperhatikan pada karakteristiknya, 

karena siswa yang satu dan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk 
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itu, guru harus benar-benar memperhatikan karakteristik setiap siswa.  

Pembelajaran yang lebih berorientasi pada siswa (student centered), yaitu 

pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan karakteristik siswa 

secara individual. Misalnya pembelajaran yang menyediakan bahan pembelajaran 

yang bersifat alternatif dan bervariasi, sehingga siswa dapat memilih bahan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. 

2.1.2.2.3 Komponen Guru 

Komponen guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan 

sebagai pelaksana dan penggerak dalam proses pembelajaran. Agar proses 

pembelajaran berlangsung dan berhasil dengan sukses, maka guru harus 

merancang rencana pembelajaran secara baik.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus berperan ganda, dalam arti 

guru tidak hanya sebagai pengajar saja, akan tetapi harus mampu menjadi 

motivator dan fasilitator pembelajaran. Meskipun guru bukan satu-satunya sumber 

belajar, tetapi tugas, peran, dan fungsi guru dalam pembelajaran sangatlah penting 

dan berperan sentral. Karena gurulah yang harus menyiapkan program, bahan, 

sarana, dan evaluasi pembelajaran bagi para siswanya. Oleh karena itu, peran guru 

sangat penting dan diperlukan dalam proses pembelajaran. 

2.1.2.2.4 Komponen Perencanaan Pengajaran Sebagai Suatu Segmen 

Kurikulum 

Komponen perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen kurikulum 

dilakukan supaya tidak terjadi kegagalan dalam proses pembelajaran. Perencanaan 
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pembelajaran dibuat untuk dapat mencapai keberhasilan baik dari guru maupun 

siswa. Guru akan selalu berusaha yang terbaik agar pengajarannya dapat berjalan 

dengan baik dan berhasil. Salah satu faktor yang dapat membawa keberhasilan itu, 

ialah guru  tersebut senantiasa membuat perencanaan pembelajaran sebelumnya.  

Dengan adanya perencanaan pembelajaran, maka akan memberikan 

dampak yang positif terhadap proses pembelajaran untuk guru ataupun siswa. 

Dampak positif yang dirasakan guru yaitu adanya kesiapan dan kemantapan guru 

untuk memberikan informasi dalam proses pembelajaran. Artinya, proses 

pembelajaran yang dilakukan guru akan lebih terarah dengan adanya perencanaan 

pembelajaran. Selain itu, dampak positif yang dirasakan siswa yaitu akan lebih 

memahami informasi dari guru pada proses pembelajaran. Maksudnya, 

perencanaan pembelajaran memuat tahap-tahap yang akan dilakukan dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa merasakan runtutan proses pembelajaran dan 

memahami informasi dengan baik. 

2.1.2.2.5 Komponen Strategi Pembelajaran 

Komponen strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan 

proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat, guru perlu 

mempertimbangkan tujuan, karakteristik siswa, materi pelajaran, dan sebagainya, 

agar strategi pembelajaran tersebut dapat berfungsi secara optimal. 

 Pertimbangan yang terpenting dalam memilih strategi pembelajaran yaitu 

strategi pembelajaran harus mampu mengaktifkan siswa, dalam arti mengaktifkan 

mental emosional siswa dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran yang 
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optimal yaitu pembelajaran yang mengaktifkan diri siswa (mental emosional) 

dalam belajar. 

2.1.2.2.6 Komponen Media Pengajaran 

Dalam proses pembelajaran tatap muka, kehadiran guru merupakan syarat 

mutlak yang tidak dapat diabaikan, karena guru merupakan komponen terpenting 

dalam proses pembelajaran. Guru memiliki banyak peran dalam pembelajaran 

tatap muka, guru sebagai pemberi informasi materi pembelajaran secara jelas dan 

mudah diterima oleh siswa. Ini berarti guru harus menyiapkan media 

pembelajaran yang dapat membantunya dalam menyajikan materi pembelajaran. 

Selain itu, proses pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, 

apabila terdapat komponen media dalam proses pembelajaran. Media 

pembelajaran berupa benda nyata (konkret) akan mengundang perhatian siswa 

untuk terpusat pada guru. Untuk itu, komponen media pembelajaran harus ada 

dalam proses pembelajaran, karena memiliki fungsi untuk memperjelas materi 

yang diajarkan kepada siswa, membuat pembelajaran menjadi lebih realistis, dan 

proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik. 

2.1.2.2.7 Komponen Evaluasi Pengajaran 

Komponen yang terakhir yaitu komponen evaluasi pembelajaran 

merupakan komponen yang berperan menetapkan keberhasilan atau kegagalan 

dari awal hingga akhir pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan awal pelaksanaan 

pembelajaran yaitu evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi tersebut dirancang 

untuk mengamati proses pembelajaran sedang berlangsung. Artinya, dengan 
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evaluasi proses dapat diketahui bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran 

dan bagaimana keterampilan guru dalam membuka sampai menutup 

pembelajaran. 

Evaluasi juga dilakukan pada akhir pembelajaran yaitu evaluasi yang 

dirancang untuk mengetahui hasil pembelajaran dalam bentuk hasil belajar siswa. 

Hasil belajar akan nampak pada tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi 

dan pengalaman belajar yang dipelajari selama proses pembelajaran.  

2.1.2.3 Pengertian Strategi, Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik  

Pembelajaran 

Abimanyu dan Sulo (2008: 2.2) mendefinisikan “strategi pembelajaran 

sebagai pola umum perbuatan guru dan siswa dalam perwujudan kegiatan 

pembelajaran yang menunjuk pada karakteristik abstrak daripada rentetan 

perbuatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran”. Strategi pembelajaran 

menurut Kemp dalam Amri dan Ahmadi (2010: 188), adalah “suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien”. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran adalah suatu pengupayaan dan siasat guru untuk mengoptimalkan 

dan mensinergikan interaksi komponen pembelajaran yang satu dengan yang lain 

secara konsisten. 

Pendekatan pembelajaran menurut Amri dan Ahmadi (2010: 187), dapat 

“diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang 

sifatnya masih sangat umum. Di dalam pendekatan pembelajaran mewadahi, 
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menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan 

teoritis tertentu”. Abimanyu dan Sulo (2008: 2.3) menyatakan bahwa “pendekatan 

pembelajaran adalah cara umum dalam memandang permasalahan dan atau kajian 

pembelajaran”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran dapat 

diartikan sebagai cara umum atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran 

yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya 

masih umum.  

Model pembelajaran menurut Abimanyu dan Sulo (2008: 2.3), adalah 

“kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

yang berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran”. Sementara Amri dan 

Ahmadi (2010: 190) mengatakan bahwa “model pembelajaran merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh guru”. Jadi simpulan dari model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru, yang memuat 

prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. 

Amri dan Ahmadi (2010: 188) menjelaskan bahwa “metode pembelajaran 

dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan pembelajaran”. Sementara Abimanyu dan Sulo (2008: 2.4) mendefinisikan 

bahwa “metode pembelajaran ialah cara dalam menyajikan atau melaksanakan 
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kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dan mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Teknik pembelajaran menurut Abimanyu dan Sulo (2008: 2.4), adalah 

“ragam khas penerapan metode dengan latar penerapan tertentu”. Amri dan 

Ahmadi (2010: 189) menyatakan bahwa “teknik pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode 

secara spesifik”. Dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode 

secara spesifik dengan latar penerapan tertentu. 

2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu prosedur proses 

pembelajaran yang membahas tentang kerjasama antara siswa yang satu dan yang 

lain. Model pembelajaran kooperatif diterapkan, supaya ada interaksi positif 

antarsiswa dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang akan dipaparkan dalam 

model pembelajaran kooperatif, antara lain pengertian dan ciri-ciri model 

pembelajaran kooperatif. Paparan mengenai model pembelajaran kooperatif, 

sebagai berikut: 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif atau bahasa Inggrisnya cooperative learning, 

berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-
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sama dengan saling membantu pada satu kelompok. Slavin dalam Isjoni (2010: 

22) mengemukakan bahwa “In cooperative learning methods, students work 

together in four member teams to master material initially presented by the 

teacher”. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang sistem belajar dan bekerjanya 

dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah empat orang secara kolaboratif, 

sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Stahl dalam 

Isjoni (2010: 35-36) menyatakan bahwa “melalui model pembelajaran kooperatif 

siswa dapat memperoleh pengetahuan, kecakapan sebagai pertimbangan untuk 

berpikir, dan menentukan serta berbuat dan berpartisipasi sosial”. 

Solihatin dan Raharjo (2008: 4) menguraikan bahwa “model pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran sebagai sikap dalam bekerjasama yang teratur 

dalam kelompok, terdiri dari dua orang atau lebih dengan keberhasilan kerja 

sangat dipengaruhi oleh keterlibatan anggota kelompok”. Kerjasama yang baik 

dalam kelompok pada pembelajaran kooperatif sangat diperlukan, supaya dapat 

mencapai tujuan yang dicapai.   

Model pembelajaran kooperatif menurut Morgan dalam Attle dan Baker 

(2007), “behavioral learning theory suggests that students will commit to 

participation in team efforts if they are rewarded for that participation, and are 

likely not to commit if no reward are eviden”. Pernyataan tersebut artinya yaitu 

teori tingkah laku dalam model pembelajaran kooperatif menyebutkan bahwa 

siswa akan mengerjakan upaya untuk bekerjasama dalam kelompok jika mereka 

mendapat penghargaan, dan tidak dikerjakan apabila tidak ada penghargaan.  
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Cabrera et al. dalam Mc Wey, Henderson, dan Piercy (2006) menyatakan 

bahwa cooperative learning (CL) has been identified as an effective pedagogical 

strategy that promotes a variety of positive cognitive, affective, and social 

outcomes. Pernyataan tersebut artinya bahwa pembelajaran kooperatif 

diidentifikasi sebagai strategi pedagogik yang efektif yang dapat memberikan 

hasil positif tentang kognitif, afektif, dan sosial yang bervariasi. Pembelajaran 

kooperatif dilaksanakan dalam proses pembelajaran, karena mengandung ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor pada siswa. Ranah kognitif pada pembelajaran 

kooperatif, siswa dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang konsep 

pembelajaran. Pada ranah afektif dalam pembelajaran kooperatif, siswa dapat 

menunjukkan sikap yang baik dalam bersosialisasi dengan teman. Selain itu pada 

ranah psikomotor dalam pembelajaran kooperatif, siswa dapat menunjukkan 

keterampilan berpendapat pada kelompoknya masing-masing. 

Dari pengertian model pembelajaran kooperatif di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

dengan membentuk kelompok-kelompok belajar. Tujuannya yaitu dapat 

mengaktifkan belajar siswa, meningkatkan partisipasi, atau keikutsertaan siswa 

dalam bekerjasama dengan siswa lain yang saling menghargai. Model 

pembelajaran kooperatif juga mengandung ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran kooperatif dapat 

menciptakan suasana lingkungan belajar siswa yang baik seperti interaksi positif 

antarsiswa yang satu dengan yang lain, sehingga dapat saling menghargai.  
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2.1.3.2 Ciri-ciri Model Pembelajaran Kooperatif 

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif merupakan suatu sistem pada 

model pembelajaran kooperatif terdapat unsur-unsur dasar yang saling terkait. 

Menurut Bennet dalam Isjoni (2010: 60), ada lima unsur dasar yang dapat 

membedakan pembelajaran kooperatif dengan kerja kelompok, yaitu: 

2.1.3.2.1 Saling Ketergantungan Positif (Positive Interdepedence) 

Ketergantungan positif adalah hubungan timbal balik yang didasari adanya 

kepentingan yang sama atau perasaan pada anggota kelompok bahwa keberhasilan 

seseorang merupakan keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya. Hubungan 

yang didasari kepentingan yang sama, akan memungkinkan terciptanya suatu 

ketergantungan yang positif pada anggota kelompok lainnya. Oleh karena itu, 

guru perlu merancang tugas-tugas yang harus dikerjakan kelompok dan 

memungkinkan setiap siswa untuk belajar bersosialisasi dengan siswa lain. 

2.1.3.2.2 Adanya Interaksi Langsung (Interaction Face to Face) 

Interaksi langsung adalah interaksi yang terjadi secara langsung antarsiswa 

tanpa adanya perantara. Interaksi tatap muka tersebut menjadikan siswa saling 

bertatap muka dalam kelompok, sehingga mereka dapat berdialog. Dialog tersebut 

tidak hanya dilakukan dengan guru tetapi dengan teman kelompoknya. Jadi 

dengan adanya hubungan timbal balik yang positif secara langsung pada siswa 

yang satu dengan yang lain serta guru yang membimbing kelompok belajar. 
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2.1.3.2.3 Adanya Tanggung Jawab Pribadi Mengenai Materi Pelajaran Dalam 

Anggota Kelompok 

Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota 

kelompok, sehingga siswa termotivasi untuk membantu teman. Tujuan dalam 

pembelajaran kooperatif yaitu menjadikan setiap anggota kelompoknya menjadi 

lebih kuat pribadinya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran koperatif 

membutuhkan kerjasama yang baik antaranggota kelompok belajar serta adanya 

bimbingan kelompok dari guru dalam memberi arahan proses kerja kelompok. 

2.1.3.2.4 Membutuhkan Keluwesan 

Membutuhkan keluwesan adalah menciptakan hubungan antarpribadi, 

mengembangkan kemampuan antaranggota kelompok, dan memelihara hubungan 

kerja yang efektif. Pembelajaran kooperatif akan tercipta hubungan yang baik 

antaranggota kelompok. Penciptaan hubungan yang baik yaitu dengan adanya 

arahan yang positif dari guru kepada siswa sebelum proses pembelajaran dimulai. 

2.1.3.2.5 Meningkatkan Suatu Keterampilan Bekerjasama Dalam Memecahkan 

Masalah (Proses Kelompok) 

Meningkatkan keterampilan bekerjasama dalam memecahkan masalah 

(proses kelompok) adalah kerjasama yang diharapkan dapat dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif. Siswa akan belajar keterampilan bekerjasama dan 

keterampilan yang sangat diperlukan di masyarakat. Jadi siswa mengetahui 

tingkat keberhasilan dan efektifitas kerjasama yang telah dilakukan dengan siswa 

yang lain. 
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2.1.4 Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A Match 

Hal-hal yang akan dipaparkan dalam model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match yaitu pengertian, langkah-langkah, keunggulan, dan 

kelemahan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A Match 

Model pembelajaran kooperatif teknik make a match yaitu “teknik yang 

dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. Salah satu keunggulan teknik 

make a match yaitu siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik tersebut dapat 

digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia” (Isjoni, 2010: 

67). Menurut Suprijono (2009: 94), “hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match yaitu kartu-kartu”. Kartu-kartu 

tersebut terdiri dari kartu yang berisi pertanyaan dan kartu lainnya yang berisi 

jawaban dari pertanyaan tersebut. Pemasangan kartu-kartu tersebut, dilaksanakan 

dalam suatu permainan. Jadi, model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

merupakan suatu prosedur pelaksanaan pembelajaran dengan mencari dan 

memasangkan kartu pertanyaan dan jawaban dalam suatu permainan.  

2.1.4.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A 

Match 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match sebagai berikut: 

(1) Guru membagi seluruh siswa kelas V menjadi 6 kelompok. Satu kelompok 
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terdiri dari 5-6 orang.  

(2) Pada 6 kelompok tersebut, pelaksanaannya dibagi menjadi tiga sesi. Sesi 

pertama dilakukan oleh kelompok 1 dan 2, dinilai oleh kelompok 5. Sesi 

kedua dilakukan oleh kelompok 3 dan 4, dinilai oleh kelompok 6. Sesi 

ketiga dilakukan oleh kelompok penilai atau kelompok 5 dan 6, dinilai 

oleh semua kelompok.  

(3) Satu sesi dalam pelaksanaan teknik make a match yaitu 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.  

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

kelompok pertama dan kedua berjajar saling berhadapan.  

(5) Jika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang telah 

ditentukan, maka guru membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok 

pertama dan kelompok kedua saling bergerak untuk bertemu.  

(6) Siswa mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban yang cocok. 

(7) Berikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi. Guru memberi 

waktu selama 5-10 menit pada tiap kelompok untuk menemukan pasangan 

antara pertanyaan dan jawaban.  

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

dan jawaban kepada kelompok penilai. 

(9)  Kelompok penilai kemudian membacakan hasil kerja kelompok lain, 

apakah pasangan pertanyaan dan jawaban tersebut cocok.  
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(10) Kelompok penilai memberi skor pada kelompok peserta sesuai hasil kerja 

kelompok peserta. Apabila anggota kelompok peserta benar dan tepat 

waktu, maka akan diberi skor 10 (skor maksimal) untuk setiap soal.  

Perlu diketahui bahwa tidak semua siswa baik yang berperan sebagai 

pemegang kartu pertanyaan, kartu jawaban, maupun penilai mengetahui dan 

memahami secara pasti bahwa kartu pertanyaan dan jawaban yang mereka 

pasangkan sudah cocok dan benar. Demikian halnya bagi siswa yang menjadi 

kelompok penilai. Mereka juga belum mengetahui pasti bahwa penilaian mereka 

benar atas pasangan pertanyaan dan jawaban. Berdasarkan kondisi inilah guru 

memfasilitasi diskusi untuk memberikan kesempatan kepada seluruh siswa 

mengonfirmasikan hal-hal yang telah mereka laksanakan yaitu memasangkan 

kartu pertanyaan dan jawaban serta melaksanakan penilaian.  

2.1.4.3 Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik 

Make A Match  

Model pembelajaran kooperatif teknik make a match memiliki keunggulan 

dan kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Keunggulan pada model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match (Isjoni 2010: 112) yaitu “ (1) Siswa 

mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan; (2) Model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat digunakan pada semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia; (3) Dapat melibatkan siswa secara aktif 

supaya dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam 
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pelaksanaan proses pembelajaran; (5) Melatih siswa untuk bekerjasama dengan 

siswa yang lain”. 

Sementara, kelemahan dari model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match menurut Tarmizi (2008), yaitu “(1) Diperlukan bimbingan guru untuk 

setiap pelaksanaan kegiatan; (2) Waktu yang tersedia perlu dibatasi, jangan 

sampai siswa terlalu banyak bermain-mainn dalam proses pembelajaran; dan (3) 

Guru perlu mempersiapkan bahan dan alat yang memadai”.  

2.1.5 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Istilah IPS menurut Hadi, Soewarso, dan Soekarjo (2008: 1), “program 

pendidikan yang mengintegrasikan secara interdisiplin konsep ilmu-ilmu sosial 

dan humaniora”. Artinya, IPS merupakan program pendidikan yang dapat 

dikembangkan dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial tersebut seperti 

Antropologi, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah, Ilmu Politik serta membahas 

tentang hubungan manusia dengan lingkungan. 

Jarolimek dalam Masitoh, Susilo, dan Soewarso (2010: 1) mengemukakan 

bahwa “IPS adalah ilmu yang mengkaji manusia dalam hubungannya dengan 

lingkungan sosial dan fisik”. IPS dapat dikatakan suatu ilmu yang mengemukakan 

adanya hubungan antara manusia yang satu dan yang lain (hubungan sosial) serta 

lingkungan sekitar. Sementara menurut Kosasih dalam Solihatin dan Raharjo 

(2008: 14), “IPS adalah Ilmu yang membahas hubungan antara manusia dan 

lingkungannya”. Hubungan tersebut yaitu adanya interaksi positif sesama manusia 

dengan lingkungan sekitar. 

Berdasarkan pengertian IPS menurut beberapa ahli pendidikan, dapat 
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disimpulkan bahwa IPS adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan atau 

interaksi antara manusia yang satu dan yang lain serta lingkungan sekitar untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Hal-hal yang akan dipaparkan dalam IPS yaitu 

rasionalisasi mempelajari IPS, Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar (SD), dan 

Materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.  

2.1.5.1  Rasionalisasi Mempelajari IPS 

Menurut Masitoh, Susilo, dan Soewarso (2007: 3-5), “rasionalisasi 

mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu agar siswa 

dapat: (1) Mensistematisasikan bahan, informasi, dan kemampuan yang telah 

dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna; (2) Lebih 

peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan 

bertanggung jawab; (3) Mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di 

lingkungan sendiri dan antar manusia”.  

Maksud dari ketiga rasionalisasi mempelajari IPS yaitu siswa dapat 

mengetahui informasi yang luas mengenai manusia dan gejala-gejala lingkungan 

yang timbul. Siswa juga lebih cepat memahami sesuatu tentang berbagai masalah 

sosial yang bermunculan di lingkungan sekitar. Selain itu, siswa juga dapat 

memiliki rasa saling menghormati dan menghargai diri sendiri serta orang lain. 

2.1.5.2 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar (SD) 

Scunche dalam Ali, dkk (2007: 271) menguraikan bahwa “program 

pembelajaran IPS harus mampu memberikan pengalaman-pengalaman belajar 

yang berorientasi pada aktivitas belajar siswa”. Pelibatan siswa secara penuh 
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dalam serangkaian aktivitas dan pengalaman belajar mampu memberikan 

kesempatan yang luas kepada siswa untuk terlibat dalam proses memecahkan 

masalah di dalam lingkungan belajar yang dibuat sebagaimana realitas yang 

sesungguhnya. 

Pembelajaran IPS di SD menurut Masitoh, Susilo, dan Soewarso (2010: 4), 

sebagai berikut: 

Perlu disadari bahwa sesuai  tingkat perkembangannya, siswa sekolah 
dasar belum mampu memahami keluasan dan kedalaman masalah-
masalah sosial secara utuh. Melalui pelajaran IPS mereka dapat 
diperkenalkan kepada masalah-masalah sosial. Mereka dapat 
memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk 
menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Akhirnya mereka 
diharapkan mampu bertindak secara rasional dalam memecahkan 
masalah-masalah sosial yang dihadapinya. 

Jadi, pembelajaran IPS di SD disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

siswa tersebut. Sementara siswa SD belum banyak mengetahui permasalahan-

permasalahan sosial di lingkungan sekitar.  Dengan adanya pembelajaran IPS di 

SD, siswa akan lebih banyak belajar tentang masalah sosial yang bermunculan. 

Mereka akan memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan memecahkan 

permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. 

2.1.5.3 Materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi 

Negara Indonesia, karena telah bebas merdeka dari penjajah. Negara Indonesia 

merdeka atas usaha keras para pejuang Indonesia atau bukan dari Negara Jepang. 

Para pejuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di depan rakyat 

Indonesia, yang memberi dampak positif untuk rakyat Indonesia yaitu 
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kemerdekaan Negara Indonesia atau tidak ada lagi penjajah yang menjajah Negara 

Indonesia. Terdapat beberapa peristiwa sejarah menjelang proklamasi 

kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang perlu diketahui sebagai Warga Negara 

Indonesia. 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. 

Rajiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta memenuhi 

undangan Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Jenderal Terauchi adalah 

Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. 

Pada pertemuan di Dalat, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintahan 

Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 

Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang. 

Bom atom pertama dijatuhkan di Kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. 

Bom atom kedua dijatuhkan di Kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. 

Akibatnya, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 

tanggal 14 Agustus 1945.  

Berita kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia adalah Sutan 

Syahrir lewat siaran radio luar negeri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan 

Syahrir menunggu kedatangan Drs. Moh. Hatta dari Dalat. Syahrir mendesak agar 

proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI. Menurut Syahrir, Negara Indonesia yang 

lahir dengan cara demikian akan dicap oleh Sekutu sebagai negara buatan Jepang. 

Syahrir mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Ir. Soekarno 

saja sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat lewat siaran radio. 

Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang terdiri dari Wikana, 
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Sutan Syahrir, Sukarni dan lain-lain mendesak Ir. Soekarno untuk segera 

mengumumkan kemerdekaan Indonesia, tetapi ditolak oleh golongan tua seperti 

Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo. Pada tanggal 16 

Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibawa oleh Sukarni ke 

Rengasdengklok Jawa Barat. Tujuannya yaitu supaya terhindar dari pengaruh 

ancaman dan tekanan pemerintah Jepang. Mereka kembali ke Jakarta dan 

diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda (Angkatan Laut Jepang 

yang membantu proses proklamasi Indonesia).  

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 02.30 WIB, di rumah Laksamana 

Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta dirumuskan teks 

proklamasi Indonesia oleh golongan tua dan muda. Teks proklamasi diketik oleh 

Sayuti Melik. Sukarni mengusulkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang 

membubuhkan tanda tangan di bawah teks proklamasi serta Ir. Soekarno 

membacakan teks proklamasi. Teks yang sudah ditandatangani Soekarno-Hatta, 

diperbanyak dan disebarluaskan ke seluruh tanah air dan dunia melalui surat 

kabar, radio, dan mulut kemulut. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan oleh Ir. 

Soekarno yang didampingi Drs. Moh. Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 

Jakarta pukul 10.00 WIB di halaman rumah Ir. Soekarno. Pengibaran bendera 

pusaka merah putih dilaksanakan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Bendera 

Pusaka Merah Putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati (istri Ir. Soekarno). Berita 

mengenai proklamasi dimuat disurat kabar England Post, Radio NHK, serta 

Domei (milik Jepang). Surat kabar di Indonesia yang ikut menyebarluaskan berita 

proklamasi yaitu Tjahaya dan Soeara Asia. Sejak itu, bangsa Indonesia menjadi 
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bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajah.  

Kebermaknaan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 

(1) Terjalin persatuan Bangsa Indonesia 

(2) Timbul rasa cinta pada tanah air Indonesia 

(3) Timbul rasa rela berkorban antarsesama manusia 

(4) Timbul rasa untuk saling tolong menolong antarmanusia 

(5) Melakukan kegiatan yang berguna dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, 

seperti: belajar dengan giat 

Di bawah ini, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu: 

(1) Ir. Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Ia pendiri Partai 

Nasionalisme Indonesia (PNI). Pada tanggal 4 Juli 1927 karena kritikan 

yang tajam, ia ditangkap dan dipenjara di Bandung. Setelah bebas, ia 

mendirikan Partai Indonesia (Partindo) sebagai pengganti PNI. Kemudian 

ia kembali aktif di bidang politik. Tahun 1933 ia kembali ditangkap dan 

dibuang ke Ende (Flores) serta dipindahkan ke Bengkulu. Pada tahun 

1942, ia dibebaskan. Setelah Jepang menduduki Indonesia, Soekarno 

dijadikan  ketua Putera (Pusat Tenaga Rakyat), anggota BPUPKI, dan 

ketua PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dipilih menjadi 

Presiden  Indonesia yang pertama. Sejak tahun 1986, Soekarno 

memperoleh gelar Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. 

(2) Drs. Moh. Hatta lahir di Bukittinggi Sumatera Barat pada tanggal 12 

Agustus 1902. Beliau merupakan pendiri Perhimpunan Indonesia (PI) dan 
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menjadi Ketua PI di Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, ia bergabung 

dengan tokoh lain dan mendirikan Partai Nasional Indonesia Baru (PNI 

Baru). Karena kegiatannya di bidang politik, ia ditangkap Belanda dan 

dibuang ke Digul (Irian Jaya). Menjelang serangan militer oleh pasukan 

Jepang tahun 1942, Hatta dipindahkan ke Sukabumi Jawa Barat. Dalam 

PPKI, ia duduk sebagai wakil ketua. Pada tanggal 16 Agustus 1945, 

Ir.Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya merumuskan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia mendampingi 

Soekarno yang mengumandangkan teks proklamasi. Pada tanggal 18 

Agustus 1945, Hatta dipilih sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. 

Atas jasa-jasanya, Hatta juga diberi gelar sebagai Bapak Proklamator dan 

Bapak Koperasi Indonesia. 

(3) Mr. Achmad Soebardjo lahir pada tanggal 23 Maret 1897 di Karawang 

Jawa Barat. Beliau merupakan salah satu golongan tua bersama Ir. 

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Ia aktif dalam pergerakan nasional 

termasuk anggota PPKI dan terlibat dalam perumusan rancangan UUD. 

(4) Laksamana Muda Tadashi Maeda merupakan seorang Perwira Angkatan 

Laut Jepang. Ia merupakan teman baik Mr. Achmad Soebardjo dan 

bersimpati terhadap perjuangan Bangsa Indonesia. Rumahnya dijadikan 

tempat pertemuan para pejuang Indonesia untuk merumuskan teks 

proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. 

(5) Fatmawati adalah istri Ir. Soekarno lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Ia 

berjasa menjahit Bendera Pusaka Merah Putih yang dikibarkan pada 
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tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya. 

(6) Latif Hendraningrat merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia 

yang menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA) pada masa pendudukan 

Jepang. Beliau adalah pengibar Bendera Pusaka Merah Putih bersama S. 

Suhud. 

(7) Sukarni lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Blitar Jawa Timur. Ia bekerja di 

Kantor Berita Domei. Ia juga yang mengusulkan agar teks proklamasi 

ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil 

Bangsa Indonesia. 

(8) Sayuti Melik merupakan seseorang yang telah mengetik teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

(9) Sutan Syahrir merupakan tokoh muda yang pertama kali mendengar 

kekalahan Jepang atas Sekutu dan menginginkan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dilaksanakan secepat mungkin. 

Di bawah ini merupakan jasa para tokoh kemerdekaan Indonesia yaitu: 

(1) Jasa Ir. Soekarno salah satu tokoh golongan tua, yaitu merumuskan teks 

proklamasi. Ir. Soekarno juga berjasa telah membacakan teks proklamasi 

Indonesia di depan rumah beliau. 

(2) Jasa Drs. Moh. Hatta yaitu merumuskan teks proklamasi bersama 

golongan muda. Beliau mendampingi Ir. Soekarno dalam membacakan 

teks proklamasi di depan rumah Ir. Soekarno. 

(3) Jasa Mr. Achmad Soebardjo yaitu merumuskan teks proklamasi bersama 

Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan golongan muda. 
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(4) Jasa Laksamana Muda Tadashi Maeda yaitu mengijinkan rumah beliau 

dijadikan tempat pertemuan para pejuang Indonesia untuk merumuskan 

teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. 

(5) Jasa Fatmawati yaitu menjahit Bendera Pusaka Merah Putih Indonesia 

yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya. 

(6) Jasa Latif Hendraningrat yaitu mengibar Bendera Pusaka Merah Putih 

Indonesia bersama S. Suhud. 

(7) Jasa Sukarni yaitu mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh 

Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. 

(8) Jasa Sayuti Melik yaitu mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

(9) Jasa Sutan Syahrir yaitu mendengar kekalahan Jepang atas Sekutu dan 

menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepat 

mungkin.  

Berdasarkan jasa para tokoh perjuangan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia yang telah diuraikan di atas, kita sebagai Warga Negara Indonesia yang 

baik harus mengenang dan menghargai jasa-jasa mereka. Beberapa cara untuk 

mengenang dan menghargai jasa para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia 

yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

berikut: 

(1) Sikap saling menghormati antarmanusia 

(2) Kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Misal: 

merelakan sebagian milik pribadi untuk kepentingan umum seperti 

pembangunan jalan 
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(3) Bersikap dan berbuat adil terhadap sesama manusia 

(4) Mengikuti upacara dengan khidmat 

(5) Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan para 

pahlawan 

(6) Tetap belajar dengan rajin serta selalu berdoa 

Sikap yang tidak menghargai jasa para tokoh perjuangan kemerdekaan 

Indonesia dan yang tidak perlu kita tiru dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

berikut: 

(1) Merusak peninggalan-peninggalan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

(2) Membakar Bendera Pusaka Merah Putih 

(3) Tidak merawat dan membuang peninggalan-peninggalan dari peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

(4) Tidak memiliki sikap rela berkorban terhadap kepentingan bersama 

(5) Tidak menghormati sesama manusia 

Setelah siswa mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan 

Indonesai dan menghargai jasa para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, 

dapat disimpulkan bahwa karakteristik materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

ini lebih cenderung bersifat hafalan. Siswa dituntut untuk menghafalkan kronologi 

peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia cocok diterapkan dengan model pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Model 

pembelajaran yang dimaksud yaitu model pembelajaran kooperatif teknik make a 
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match. Materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan lebih cepat dipahami 

siswa kelas V SD serta melatih siswa dalam bersosialisasi dengan teman yang 

lain, apabila menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

2.1.6 Performansi Guru 

Menurut Sudjana (2010: 18), kompetensi perilaku atau performance  guru 

merupakan: 

Kemampuan guru dalam berbagai keterampilan/berperilaku, seperti 
keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat 
bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, 
keterampilan menumbuhkan semangat belajar siswa, keterampilan 
menyusun persiapan/perencanaan mengajar siswa, keterampilan 
melaksanakan administrasi kelas, dan keterampilan lain-lain.  

 
Kompetensi performansi guru tersebut, juga didukung oleh Undang-

Undang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 bahwa kompetensi guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. Dapat dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik 

meliputi pemahaman guru terhadap siswa, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. Kompetensi kepribadian meliputi kemampuan personal 

guru, seperti kepribadian yang baik, jujur, dan bijaksana. Kompetensi profesional 

meliputi kompetensi penguasaan materi pelajaran secara meluas. Kompetensi 

sosial yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi bergaul dengan rukun serta 

baik kepada semua orang atau tidak membeda-bedakan orang lain. 

Sumarno (2012) mengemukakan bahwa “performansi guru merupakan 

kemampuan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang dilihat dari 

penampilannya dalam merencanakan dan melakukan proses pembelajaran”. 
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Maksud dari pernyataan tersebut yaitu kemampuan guru dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Kemampuan yang dilakukan guru sejak awal atau sebelum 

dimulai kegiatan pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat tentang performansi guru, dapat disimpulkan 

bahwa  performansi guru merupakan kemampuan guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan perannya pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan dan sesuai dengan kompetensi  pedagogik, kepribadian, profesional, 

dan sosial. 

2.1.7 Siswa 

Hal-hal yang akan dibahas dalam sub-sub bab tersebut, yaitu pengertian 

siswa dan karakteristik siswa SD sebagai berikut: 

2.1.6.1 Pengertian Siswa 

Sinolungan dalam Kurnia, dkk (2007: 1.4) “membagi dua arti siswa yaitu 

secara luas, bahwa siswa adalah setiap orang yang terkait dengan proses 

pendidikan sepanjang hayat. Arti siswa secara sempit adalah setiap orang yang 

belajar di sekolah”. Sementara menurut Hamalik (2011: 99-100), “siswa adalah 

salah satu komponen dalam pembelajaran selain guru, tujuan, metode. Siswa juga 

sebagai unsur penentu dalam proses belajar mengajar”.  

Departemen Pendidikan Nasional dalam Kurnia, dkk (2007: 1.4) 

menegaskan bahwa “siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian siswa, dapat disimpulkan 
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bahwa siswa adalah seseorang yang memiliki peran penting sebagai subjek belajar 

dalam proses pembelajaran untuk dapat mengembangkan potensi yang ia miliki.  

2.1.6.2 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar (SD) 

Menurut Kurnia, dkk (2007: 21), karakteristik perkembangan siswa SD 

berada pada periode atau masa anak akhir dengan rentang usia 6-12 tahun. 

Karakteristik siswa SD senang bermain dalam kelompoknya dengan melakukan 

permainan yang konstruktif dan olahraga (bergerak). Masa usia siswa SD, lebih 

senang melakukan permainan ataupun bergerak daripada hanya diam termenung 

sendiri. Sementara karakteristik siswa SD berbeda dengan karakteristik orang 

dewasa, karena  karakteristik siswa SD masih ingin menikmati permainan yang 

menarik dan pola gerak yang lebih tinggi dari orang dewasa. 

Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2009: 29) menyatakan bahwa “tahap 

perkembangan kognitif siswa SD terdapat pada tahap operasional konkret dengan 

rentang usia 7-11 tahun”. Pada tahap operasional konkret, siswa SD mampu 

mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda-benda 

konkret atau nyata. Daya pikir pada siswa SD juga belum mencapai tahap 

operasional formal, karena pada usia siswa SD masih membutuhkan sesuatu yang 

nyata dilihat dan logis.   

Dengan demikian karakteristik siswa SD menurut para ahli, yaitu siswa 

SD masih senang bermain, bergerak, dan masih berpikir secara konkret (nyata). 

Siswa SD masih ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan teman 

sebayanya. Karakteristik siswa SD yang seperti itulah, guru hendaknya 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara 
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langsung dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses 

pembelajaran.  

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian tentang model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match yang dilakukan oleh peneliti, baik dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. 

Penelitian yang tidak dipublikasikan antara lain penelitian yang dilaksanakan Nur 

Ida Laela (1402907260) tahun 2009 dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Sumber Energi Siswa Kelas II SD Negeri Yamansari 02 Lebaksiu Tegal”. 

Penelitian yang dilaksanakan Eko Febriani (1402908185) tahun 2010 dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match untuk 

Meningkatkan Hasil pembelajaran IPA Materi Pokok Sumber Daya Alam di 

Kelas IV SD Negeri Yamansari 03 Lebaksiu Tegal”. Serta penelitian yang 

dilaksanakan Deuis Daniyati Rofi’ah (1402407082) tahun 2011 dengan judul 

”Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Globalisasi melalui Pembelajaran 

Kooperatif Teknik Make A Match Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Dawuan 

Kabupaten Cirebon”. Penelitian yang dipublikasikan di internet yaitu penelitian 

yang dilaksanakan Mariatul Kibtiyah (2009) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Make A Match untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Siswa 

Kelas IV SD Negeri Pandanwangi 2 Kota Malang”. 

Penelitian yang dilaksanakan Nur Ida Laela diperoleh nilai hasil belajar 

siswa sebelum adanya perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match yaitu 61,90. Pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 71,97 dengan 
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ketuntasan belajar siswa 74%. Pada siklus II mengalami peningkatan pula, hasil 

belajar siswa menjadi 74,05 dengan ketuntasan belajar siswa 79%. 

Penelitian yang dilaksanakan Eko Febriani diperoleh nilai hasil belajar 

sebelum adanya perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

yaitu 68,89. Setelah diberikan perlakuan model pembelajaran tersebut, siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 82,50 dengan ketuntasan belajar siswa 95%. 

Siklus II mengalami peningkatan pula, hasil belajar siswa menjadi 87,24 dengan 

ketuntasan belajar siswa 100%. 

Penelitian yang dilaksanakan Deuis Daniyati Rofi’ah diperoleh nilai hasil 

belajar sebelum adanya perlakuan model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match  yaitu 63,59.  Setelah diberikan perlakuan model pembelajaran tersebut, 

siklus I mengalami peningkatan menjadi 69,69 dengan ketuntasan belajar siswa 

66,67%. Siklus II juga meningkat yaitu hasil belajar siswa menjadi 79,54 dengan 

ketuntasan belajar siswa 100%. 

Penelitian yang dilaksanakan Mariatul Kibtiyah, persentase ketuntasan 

belajar siswa siswa sebelum adanya perlakuan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match hanya 53%. Pada siklus I persentase ketuntasan belajar 

meningkat menjadi 66%. Pada siklus II persentase ketuntasan belajar juga 

meningkat kembali yaitu 84%. 

Dari beberapa hasil penelitian di atas, penelitian yang dipublikasikan dan 

tidak dapat disimpulkan yaitu setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match, hasil belajar siswa dari beberapa mata pelajaran seperti IPA, 

PKn, dan IPS dapat meningkat. pada beberapa mata pelajaran yaitu IPA, PKn, dan 
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IPS di SD. Peneliti juga akan melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada mata 

pelajaran IPS di SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal kelas V materi 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

2.3 Kerangka Berpikir 

        Permasalahan                  Perlakuan                 Hasil 
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Proses pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 

04 Kota Tegal masih didominasi oleh guru yang hanya menerapkan pembelajaran 

klasikal seperti ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Pembelajaran yang kurang 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran ini, menyebabkan siswa pasif dan 

kurang berinteraksi antarsiswa dan guru. Demikian pula dengan penggunaan 

media yang terbatas, juga mengakibatkan materi IPS sulit dipahami siswa.  
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dengan 

menerapkan 
model kooperatif 
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Dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match memungkinkan siswa untuk belajar lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

materi pembelajaran juga dapat dipahami siswa, dan melatih siswa dalam 

bersosialisasi dengan teman yang lain. Selain itu, pengetahuan dan pengalaman 

guru tentang model pembelajaran kooperatif teknik make a match semakin 

bertambah. Untuk itu, model pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat 

diterapkan pada kelas dan mata pelajaran yang lain, sehingga performansi guru, 

aktivitas, dan hasil belajar siswa di SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

akan mengalami peningkatan. 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat diajukan hipotesis tindakan 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a match sebagai berikut: 

(1) Performansi guru dalam proses pembelajaran kelas V SD Negeri 

Mangkukusuman 04 Kota Tegal, mengalami peningkatan. 

(2) Aktivitas belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota 

Tegal, mengalami peningkatan. 

(3) Hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota 

Tegal, mengalami peningkatan.      
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan suatu rentetan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Rancangan penelitian dibuat untuk 

dilaksanakan secara sistematis dan lengkap. Peneliti membuat dan melaksanakan 

rancangan penelitian, supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses penelitian 

tindakan kelas. Rancangan yang diperlukan dalam penelitian tindakan kelas ini 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berikut gambar yang akan 

diberikan tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut 

Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2008: 16), sebagai berikut:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas  
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3.1.1 Perencanaan  

Perencanaan dalam penelitian diawali dengan membuat rencana atau 

proposal penelitian. Pembuatan proposal diawali dengan menentukan rumusan  

masalah, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian, dan membuat rencana 

tindakan (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP) yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match.  

3.1.2 Tindakan  

Tindakan dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan 

oleh peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa pada materi 

pokok Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kegiatan pembelajaran dalam 

penelitian, dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match. 

3.1.3 Pengamatan  

Suatu pengamatan yang dilaksanakan untuk mengetahui hasil atau dampak 

dari penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. Pengamatan 

pada performansi guru dan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

kooperatif teknik make a match. 

3.1.4 Refleksi  

Peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari 

tindakan model pembelajaran kooperatif teknik make a match yang dilaksanakan. 

Peneliti dapat melihat hasil berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh 

pengamat.  
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Perencanaan tahap penelitian tindakan kelas merupakan suatu rancangan 

tahap-tahap yang akan dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Pada rencana tahap 

penelitian tindakan kelas, terdapat suatu siklus penelitian. Siklus penelitian 

merupakan putaran tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian tindakan 

kelas ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua  siklus. Setiap siklus melalui 

4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus I dan II 

masing-masing terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama digunakan untuk 

pembelajaran, pertemuan kedua digunakan untuk pembelajaran dan tes formatif. 

Setiap pertemuan terdiri dari 3 jam pelajaran. 

3.2.1 Siklus I 

Siklus pertama dilaksanakan dua kali pertemuan, satu kali pertemuan 

terdiri dari 3 jam pelajaran. Berikut uraian kegiatan dalam siklus I: 

3.2.1.1 Perencanaan  

Perencanaan memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guru 

dalam pembelajaran, sebagai berikut: 

(1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran. 

(2) Merancang RPP yang telah dimodifikasikan dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match pertemuan 1 dan 2. RPP pertemuan 1 ada 

pada lampiran 13 dan pertemuan 2 ada pada lampiran 14. 

(3) Menyiapkan media pada model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match berupa kartu pertanyaan dan jawaban. 
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(4) Menyusun lembar kerja siswa pertemuan 1 dan 2. Lembar kerja siswa 

pertemuan 1 ada pada lampiran 15 dan pertemuan 2 ada pada lampiran 16. 

(5) Menyusun lembar pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar 

siswa. Lembar pengamatan performansi guru ada pada lampiran 3 dan 4 

serta aktivitas belajar siswa ada pada lampiran 6 dan 7. 

(6) Menyusun kisi-kisi soal tes formatif siklus I. Kisi-kisi tersebut ada pada 

lampiran 17. 

(7) Menyusun soal tes formatif siklus I. Soal tersebut ada pada lampiran 19. 

3.2.1.2 Tindakan  

Tindakan memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa 

pada pembelajaran, yaitu: 

(1) Guru menyampaikan sub materi tentang Peristiwa Pertemuan di Dalat, 

Peristiwa Rengasdengklok, Perumusan Teks Proklamasi, dan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V. 

(2) Guru membagi siswa dalam 6 kelompok secara heterogen, setiap 

kelompok terdiri 5-6 siswa. 

(3) Guru memberi pengarahan kepada siswa tentang pelaksanaan proses 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

(4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam setiap kelompok untuk 

melaksanakan proses model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

dengan bekerjasama. 

(5) Guru melaksanakan bimbingan pada setiap kelompok. 

(6) Setiap kelompok memperlihatkan kartu-kartu yang telah dipasangkan  
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dengan serasi dan benar antara pertanyaan dan jawaban kepada kelompok 

penilai. 

(7) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

(8) Pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif I. 

3.2.1.3 Pengamatan  

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

(1) Performansi guru pada saat proses pembelajaran IPS di kelas V dinilai 

oleh rekan sejawat. Pengamatan performansi guru dilakukan dengan 

menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG tersebut 

telah dimodifikasikan dengan model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match. APKG tersebut terdiri dari APKG 1 dan 2. 

(2) Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran, meliputi: kehadiran 

siswa di kelas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

3.2.1.4 Refleksi  

Hasil pengumpulan data tentang performansi guru, aktivitas, dan hasil 

belajar siswa kemudian dianalisis oleh peneliti. Refleksi dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada siklus I. Kemudian hasil 

analisis tersebut digunakan untuk membuat perbaikan kegiatan pada siklus II. 

3.2.2 Siklus II 

Pada siklus II juga terdapat empat tahap yang harus dilaksanakan dalam 

penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
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Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Setiap pertemuan dalam 

pembelajaran terdiri dari 3 jam pelajaran. Berikut uraian kegiatan dalam siklus II: 

3.2.2.1 Perencanaan  

Perencanaan memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guru 

dalam pembelajaran, sebagai berikut: 

(1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

(2) Merancang RPP yang telah dimodifikasikan dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match pertemuan 1 dan 2. RPP pertemuan 1 ada 

pada lampiran 32 dan pertemuan 2 ada pada lampiran 33. 

(3) Menyiapkan media model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

berupa kartu-kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. 

(4) Menyusun lembar kerja siswa pertemuan 1 dan 2. Lember kerja siswa 

pertemuan 1 ada pada lampiran 34 dan pertemuan 2 ada pada lampiran 35. 

(5) Menyusun lembar pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar 

siswa. Lembar performansi guru ada pada lampiran 22 dan 23 serta 

aktivitas belajar siswa ada pada lampiran 25 dan 26. 

(6) Menyusun kisi-kisi soal tes formatif siklus II. Kisi-kisi tersebut ada pada 

lampiran 37. 

(7) Menyusun soal tes formatif siklus II. Soal tersebut ada pada lampiran 39. 

3.2.2.2 Tindakan  

Tindakan memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa 

pada pembelajaran, yaitu: 

(1) Guru menyampaikan sub materi tentang Tokoh-tokoh Perjuangan 
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Kemerdekaan Indonesia dan Menghargai Jasa Para Tokoh Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V. 

(2) Guru membagi semua siswa menjadi 6 kelompok secara heterogen. setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

(3) Guru memberi pengarahan kepada siswa tentang pelaksanaan proses 

model  pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

(4)  Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam setiap kelompok 

untuk melakukan pembelajaran kooperatif teknik make a match dengan  

bekerjasama. 

(5) Guru melakukan bimbingan pada setiap kelompok. 

(6) Setiap kelompok memperlihatkan kartu-kartu yang telah dipasangkan 

dengan serasi dan benar antara pertanyaan dan jawaban kepada kelompok 

penilai. 

(7) Guru memberi hadiah berupa piagam penghargaan kepada kelompok yang 

memperoleh skor kelompok terbanyak atau jumlah skor dari semua 

kegiatan menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match. 

(8) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

(9) Pada akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II. 

3.2.2.3 Pengamatan  

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

(1) Performansi guru pada saat proses pembelajaran IPS di kelas V dinilai 

oleh rekan sejawat. Pengamatan performansi guru dilakukan dengan 
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menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG tersebut 

telah dimodifikasi, disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match. APKG tersebut terdiri dari APKG 1 dan 2. 

(2) Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran, meliputi: kehadiran 

siswa di kelas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

3.2.2.4 Refleksi  

Refleksi merupakan tahap menganalisis hasil kegiatan pada siklus II. Skor 

performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa kelas V pada siklus II 

dianalisis oleh peneliti. Hasil pada penelitian tindakan kelas akan diperoleh 

tentang penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match.  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I dan II terhadap performansi guru, 

aktivitas, dan hasil belajar siswa, peneliti akan menyimpulkan hipotesis tindakan 

tercapai atau tidak. Jika performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan, maka penerapan model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match  pada pembelajaran IPS di kelas V, dapat dikatakan berhasil.  

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang-orang yang diamati pada pelaksanaan 

pembelajaran dalam proses penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian diamati 

supaya dapat diambil data-data penting mengenai proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Subjek yang diteliti yaitu guru atau peneliti yang mengajar kelas V 

SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal pada pembelajaran IPS materi 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selain guru, siswa kelas V SD Negeri 
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Mangkukusuman 04 Kota Tegal tahun pelajaran 2011/2012 juga dijadikan sebagai 

subjek penelitian ini. Siswa kelas V  SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan 

juga dijadikan subyek dalam penelitian ini. Data siswa selengkapnya ada pada 

lampiran 1. 

3.4 Faktor yang Diselidiki 

Faktor yang diselidiki merupakan suatu objek yang dijadikan bahan untuk 

diselidiki dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Faktor ini ada pada 

penelitian, supaya mengetahui hasil pada setiap aspek yang akan diteliti oleh 

peneliti. Dalam penelitian tindakan kelas ini, faktor yang diselidiki yaitu 

penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. Tujuannya yaitu 

supaya dapat mengetahui peningkatan dari performansi guru, aktivitas, dan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal. 

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini berkaitan dengan sekolah dasar (SD) yang akan 

dijadikan sebagai tempat untuk pelaksanaan penelitian. Tempat penelitian ini 

dipilih karena peneliti ingin mengetahui kondisi pembelajaran yang ada di SD 

tersebut. Waktu penelitian membahas tentang kapan pelaksanaan penelitian itu 

akan dilaksanakan, sehingga sesuai dengan rencana peneliti. Apabila tidak 

ditetapkan waktu penelitian, maka akan terjadi ketidaksesuaian dengan rencana 

yang telah dibuat oleh peneliti. Pada sub bab ini membahas tentang tempat dan 

waktu pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu sebagai berikut: 
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3.5.1 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Mangkukusuman 

04 Kota Tegal, yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 16 Kota 

Tegal. SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal terletak sebelah selatan alun-

alun Kota Tegal dan Perpustakaan Daerah di Kota Tegal.  

3.5.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat oleh 

peneliti. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu pada 

bulan Februari sampai Juli 2012. 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian tindakan kelas digunakan untuk mengetahui hal-hal 

yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian. Selain itu, dengan adanya data, 

dapat membantu dalam penyusunan laporan yang peneliti buat. Data yang 

diperlukan peneliti yaitu tentang performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar 

siswa. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data 

yang diharapkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Bagian ini 

akan dibahas tentang sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan alat 

pengumpul data sebagai berikut: 

3.6.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian tindakan kelas ini, terdiri dari dua jenis data 

yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Hal-hal mengenai jenis-jenis data pada 
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penelitian tindakan kelas yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, akan dibahas  

berikut ini:  

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian tindakan kelas ini 

yaitu nilai hasil tes formatif siswa mengenai materi Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia pada siklus I dan II. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Data performansi guru dapat diambil melalui Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG) yang telah dimodifikasikan dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match. 

(2) Data aktivitas belajar siswa dapat diperoleh dari beberapa aspek. Aspek 

pertama yaitu keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Aspek kedua yaitu keberanian siswa dalam bertanya pada proses 

pembelajaran. Aspek ketiga yaitu keaktifan siswa dalam melaksanakan 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match. Aspek keempat yaitu 

keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok oleh 

kelompok penilai dan mendengarkan serta menanggapi hasil kerja 

kelompok pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

Aspek kelima yaitu kemampuan siswa dalam kerjasama pada kelompok 

pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

3.6.2 Sumber Data 
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Data yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh 

dari beberapa sumber, seperti guru, siswa, dan dokumentasi penelitian. Berikut 

merupakan paparan selengkapnya tentang sumber data. 

3.6.2.1 Guru 

Data yang akan diambil dari guru, yaitu ketika guru mengajar IPS materi 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match. Guru akan dinilai performansinya pada kegiatan 

pembelajaran oleh rekan sejawat dengan menggunakan APKG,  baik APKG 1 

(perencanaan pembelajaran) dan APKG 2 (pelaksanaan pembelajaran). 

3.6.2.2 Siswa 

Dari sisi siswa, data yang akan diambil yaitu data aktivitas dan hasil 

belajar. Aktivitas belajar diukur melalui pengamatan oleh guru dengan 

menggunakan lembar pengamatan. Sementara hasil belajar diukur menggunakan 

tes formatif setiap akhir siklus.  

3.6.2.3 Dokumentasi  

Data yang berisi dokumen dipakai dalam penelitian ini yaitu data siswa 

kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal tahun pelajaran 2011/2012 

dengan jumlah 32 siswa, yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan. Data siswa selengkapnya ada pada lampiran 1. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan tes, 

pengamatan, dan dokumentasi. Hal-hal mengenai teknik pengumpul data pada 

penelitian tindakan kelas ini akan disajikan sebagai berikut: 

3.6.3.1 Tes 

Tes akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah dilakukan 

tindakan pembelajaran, baik pada akhir siklus I dan II. Jenis tes yang digunakan 

yaitu tes tertulis dan bentuk tes yaitu pilihan ganda dan isian singkat. 

3.6.3.2 Pengamatan 

Pengamatan yang digunakan untuk memperoleh data tentang performansi 

guru dan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota 

Tegal ini, yaitu pengamatan non partisipan. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan lembar pengamatan performansi guru dan diamati oleh rekan 

sejawat. Aktivitas belajar siswa juga diamati dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh guru kelas V. 

3.6.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian. Dokumentasi ini berupa daftar nama siswa kelas V yang ada pada 

lampiran 1, daftar nilai tes awal ada pada lampiran 12 dan 31, daftar nilai tes 

formatif ada pada lampiran 21 dan 41, dan foto-foto penelitian tindakan kelas di 

kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal ada pada lampiran 46. 

3.6.4 Alat Pengumpul Data 
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Alat pengumpul data digunakan untuk memperoleh data yang peneliti 

butuhkan. Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Soal-soal tes formatif yang akan diberikan pada setiap akhir siklus. Kisi-

kisi dan soal selengkapnya ada pada lampiran 17, 19, 37, dan 39. 

(2) Lembar pengamatan digunakan untuk mengamati performansi guru 

dengan menggunakan APKG 1 dan 2 yang dimodifikasikan dengan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match serta lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal. 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, lembar pengamatan harus 

dilengkapi dengan deskriptor yang jelas. Lembar pengamatan untuk guru 

dan siswa beserta deskriptornya ada pada lampiran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 

24, 25, 26, dan 27. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu model dalam kegiatan pembelajaran, 

perlu diadakan analisis data. Analisis data dilakukan setelah semua data hasil 

penelitian diperoleh. Berikut ini rumus-rumus perhitungan yang digunakan untuk 

mengolah data performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa: 

3.7.1 Menganalisis Performansi Guru 

Ada dua kategori yang diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan 

performansi guru, yaitu pengamatan atau lebih tepatnya penilaian terhadap 

perencanaan pembelajaran (APKG 1) dan pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). 

Dalam penilaian perencanaan pembelajaran terdapat 6 aspek yang dinilai dengan 



63 

 

 

skor maksimal 4. Keenam aspek tersebut yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, 

mengembangkan materi dan media pembelajaran, merencanakan skenario 

pembelajaran, merancang pengelolaan kelas, merencanakan prosedur penilaian, 

dan tampilan dokumen rencana pembelajaran. Penilaian pelaksanaan 

pembelajaran ada 7 aspek dengan skor maksimal 4. Ketujuh aspek tersebut yaitu 

mengelola fasilitas pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

mengelola interaksi kelas, sikap guru, mendemonstrasikan kemampuan khusus 

pada mata pelajaran IPS, penilaian proses dan hasil, dan kesan umum 

pembelajaran. Penilaian performansi guru dalam proses pembelajaran dilakukan 

oleh rekan sejawat guru. Penilaian performansi guru dilakukan dari awal sampai 

akhir pembelajaran. Rumus untuk penilaian APKG 1 dan 2 akan dipaparkan 

sebagai berikut: 

3.7.1.1 Pengamatan Perencanaan Pembelajaran (APKG 1): 

 

 

Keterangan: 

APKG 1 = APKG Perencanaan Pembelajaran 

A = Merumuskan tujuan/indikator pembelajaran. 

B = Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar. 

C = Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran yang menerapkan  model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. 
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D = Merancang pengelolaan kelas. 

E = Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian. 

F = Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

(Tim Review dan Revisi APKG PPGSD 1998: 12) 

3.7.1.2 Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 2): 

 

Keterangan: 

APKG 2 = APKG Pelaksanaan Pembelajaran 

P = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

Q = Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

R = Mengelola interaksi kelas. 

S = Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

T =Mendemonstrasikan kemampuan khusus mata pelajaran IPS. 

U = Melakukan penilaian proses dan hasil belajar. 

V = Kesan umum pelaksanaan pembelajaran. 

(Tim Review dan Revisi APKG PPGSD 1998: 30) 

3.7.1.3 Nilai Performansi Guru: 

 

Patokan Penilaian APKG: 
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A= Nilai akhir mencapai 86-100 

AB= Nilai akhir mencapai 81-85 

B= Nilai akhir mencapai 71-80 

BC= Nilai akhir mencapai 65-70 

C= Nilai akhir mencapai 60-64    

CD= Nilai akhir mencapai 55-59 

D= Nilai akhir mencapai 50-54 

E= Nilai akhir mencapai <50   

(Pusat Pengembangan PPL 2011: 12) 

3.7.2 Menganalisis Aktivitas Belajar Siswa  

Aktivitas belajar siswa dianalisis dengan menggunakan tabel analisis 

aktivitas belajar siswa. Tabel analisis tersebut, terdiri dari lima aspek yang akan 

dinilai. Kelima aspek analisis aktivitas belajar dikemukakan pada pembahasan 

data kualitatif. Rumus untuk menilai aktivitas belajar siswa, sebagai berikut: 

 

Kualifikasi persentase keaktifan belajar siswa: 

75% - 100%     = Sangat tinggi 

50% - 74,99%  = Tinggi 

25% - 49,99%  = Sedang 

0% - 24,99%    = Rendah     

(Yonny dkk 2010: 175-6)  

3.7.3 Menganalisis Hasil Belajar Siswa 
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Dalam penelitian ini, menganalisis data hasil belajar siswa diperlukan 

supaya dapat mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa kelas V SD Negeri 

Mangkukusuman 04 Kota Tegal setelah mengikuti proses pembelajaran. Pada 

penelitian ini, peneliti diharuskan untuk menganalisis data hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal. Hal-hal mengenai analisis 

hasil belajar siswa akan dibahas sebagai berikut: 

3.7.3.1 Nilai Tes  

Nilai tes yang diperoleh siswa akan diketahui oleh peneliti, apabila peneliti 

melakukan proses penilaian pada hasil tes siswa kelas V SD Negeri 

Mangkukusuman 04 Kota Tegal. Pemerolehan nilai tes siswa kelas V dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 = Nilai akhir  

 = Skor perolehan 

 = Skor maksimal 

(BSNP 2007: 25) 

3.7.3.2 Nilai Rata-rata Kelas (M) 

Menghitung nilai rata-rata kelas yang diperoleh semua siswa kelas V dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

M =Nilai Rata-rata kelas 
 

 = Jumlah nilai akhir yang diperoleh siswa 

N = Jumlah siswa 

(Sudjana 2010: 125)  

3.7.3.3 Persentase Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal siswa digunakan rumus 

sebagai berikut: 

p  x 100 % 
 

Keterangan: 

∑ siswa yang tuntas belajar = Banyak siswa yang memperoleh nilai KKM sekolah 

yaitu > 67. 

∑ siswa= Jumlah siswa  

p=  Persentase Tuntas Belajar Klasikal 

(Aqib dkk 2010: 41) 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan batas ketuntasan yang telah ditentukan 

dalam pelaksanaan penelitian. Dengan adanya indikator keberhasilan, maka dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan keberhasilan dalam penelitian 

tindakan kelas ini. Jadi peneliti tidak sembarang dalam menentukan ketuntasan 

hasil pembelajaran. Pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match 
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dikatakan berhasil mengalami peningkatan pada performansi guru, aktivitas 

belajar siswa, dan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 

Kota Tegal pada materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, apabila: 

3.8.1 Performansi guru  

Performansi guru diamati dan dinilai oleh rekan sejawat dalam 

pembelajaran dengan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG tersebut 

dimodifikasi,  disesuaikan dengan model pembelajaran teknik make a match. Nilai 

akhir yang diperoleh guru minimal B atau 71 meliputi: 

3.8.1.1 APKG Perencanaan Pembelajaran (APKG 1) 

Perhitungan APKG 1 disesuaikan dengan pemerolehan skor pada keenam 

aspek.  Keenam aspek tersebut yaitu merumuskan tujuan/indikator pembelajaran, 

mengembangkan materi pembelajaran dan sumber belajar, merencanakan skenario 

kegiatan pembelajaran, merancang pengelolaan kelas, merencanakan prosedur 

penilaian, dan tampilan dokumen rencana dalam pembelajaran. 

3.8.1.2 APKG Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 2) 

Perhitungan APKG 2 disesuaikan dengan pemerolehan skor pada ketujuh 

aspek. Ketujuh aspek tersebut yaitu mengelola fasilitas pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengelola interaksi kelas, bersikap terbuka 

dan luwes terhadap belajar, mendemonstrasikan kemampuan khusus mata 

pelajaran IPS, melakukan penilaian proses dan hasil belajar, dan kesan umum 

pelaksanaan pembelajaran. 

 



69 

 

 

3.8.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Peningkatan aktivitas belajar siswa ditandai dengan: 

(1) Kehadiran siswa di kelas lebih dari 75%. 

(2) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match lebih dari 75%. 

3.8.3 Hasil Belajar Siswa 

(1) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 67 berdasarkan KKM sekolah mata 

pelajaran IPS. 

(2) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% siswa 

yang memperoleh skor > 67). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Pembelajaran IPS 

Materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Teknik Make A Match pada Siswa Kelas V SD Mangkukusuman 04 

Kota Tegal” telah dilaksanakan sesuai rencana. Penelitian ini dilaksanakan 

melalui dua siklus, yang setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Setiap 

pertemuan terdiri dari 3 jam pelajaran. Pada siklus I pertemuan 1 dilaksanakan 

tanggal 17 April 2012 dan pertemuan 2 dilaksanakan tanggal 20 April 2012. 

Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 dilaksanakan tanggal 1 Mei 2012 dan 

pertemuan 2 dilaksanakan tanggal 4 Mei 2012. Hal-hal yang dipaparkan dalam 

hasil penelitian ini yaitu hasil pengamatan performansi guru, aktivitas, dan hasil 

belajar siswa kelas V. Secara rinci hasil penelitian pada siklus I dan II akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I 

Deskripsi data pelaksanaan tindakan kelas siklus I merupakan gambaran 

mengenai hasil pengamatan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa 

pada siklus I. Data pelaksanaan tindakan kelas siklus I memuat deskripsi 

pengamatan proses pembelajaran, paparan hasil belajar, refleksi, dan revisi akan 

disajikan sebagai berikut: 
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4.1.1.1 Deskripsi Pengamatan Proses Pembelajaran 

Deskripsi pengamatan proses pembelajaran membahas tentang paparan 

hasil pengamatan performansi guru dan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa. 

Pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar siswa dilaksanakan pada saat 

proses pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal. 

4.1.1.1.1 Paparan Pengamatan Performansi Guru 

Pada siklus I diperoleh hasil pengamatan performansi guru pada saat 

proses pembelajaran IPS. Pengamatan performansi guru dilakukan oleh rekan 

sejawat sejak awal sampai akhir proses pembelajaran IPS. Ada dua kategori yang 

diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan performansi guru, yaitu 

pengamatan dalam perencanaan pembelajaran (APKG 1) dan pelaksanaan 

pembelajaran (APKG 2).  

Pada siklus I diperoleh hasil performansi guru pada pertemuan 1 dan 2. 

Pada pertemuan 1 nilai APKG 1 yaitu 86,38 dengan kriteria A. Nilai APKG 2 

yaitu 82,50 dengan kriteria AB dan nilai akhir performansi guru yaitu 83,79 

dengan kriteria AB. Pada pertemuan 2 nilai APKG 1 yaitu 88,46 dengan kriteria 

A dan nilai APKG 2 yaitu 86,68 dengan kriteria A. Nilai akhir performansi guru 

yaitu 87,27 dengan kriteria A. Jadi nilai keseluruhan dari performansi guru pada 

siklus I antara pertemuan 1 dan 2 yaitu 85,53 dengan kriteria A. Nilai keseluruhan 

dari performansi guru pada siklus I sudah melebihi nilai minimal yang telah 

ditentukan yaitu 71. Hasil pengamatan performansi guru dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.1. Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Performansi Guru Siklus I 

APKG Aspek-aspek 

Skor Nilai 
Pertemuan Pertemuan 

1 2 1 2 

      1 

1. Merumuskan tujuan/indikator 
pembelajaran 

 
3,00 3,50 

 
 
 
 
 
 

86,38 
(A) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

88,46 
(A) 

 
 
 
 

2. Mengembangkan dan 
mengorganisasikan materi, 
media, dan sumber belajar

3,33 3,33 

3. Merencanakan skenario 
kegiatan pembelajaran 3,40 3,40 

4. Merancang pengelolaan kelas 3,50 3,50 
5. Merencanakan prosedur, jenis, 

dan menyiapkan alat penilaian 4,00 4,00 

6. Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 3,50 3,50 

     2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 3,50 3,50  

 
 
 
 
 
 

82,50 
(AB) 

 
 
 
 
 
 
 

86,68 
(A) 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 2,67 3,00 

3. Mengelola interaksi kelas 3,20 3,20 
4. Bersikap terbuka dan luwes 

serta membantu 
mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar 

3,40 3,40 

5. Mendemonstrasikan 
kemampuan khusus mata 
pelajaran IPS 

3,33 3,67 

6. Melaksanakan penilaian 
proses dan hasil belajar 3,50 4,00 

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 3,50 3,50 

Nilai Akhir Performansi Guru 
83,79 
(AB) 

87,27 
(A) 

Rata-rata Nilai Siklus I 85,53 (A) 
 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa APKG 1 siklus I terdiri dari 

enam aspek yang telah diamati oleh rekan sejawat guru. Pada siklus I pertemuan 1 

semua aspek pada APKG 1 sudah dinilai baik, yaitu aspek merumuskan 

tujuan/indikator pembelajaran, mengembangkan materi, media, dan sumber 

belajar, merencanakan skenario pembelajaran, merancang pengelolaan kelas, 
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merencanakan prosedur penilaian, serta tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

Selain itu, sub aspek pada APKG I siklus I pertemuan 1 sudah dinilai baik, karena 

tidak ada sub aspek yang memperoleh skor kurang dari tiga. Hal tersebut, 

dikarenakan guru telah merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran dengan 

baik serta optimal. 

Pada APKG 2 siklus I pertemuan 1, terdapat beberapa aspek yang dinilai 

baik. Aspek-aspek tersebut yaitu mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, 

mengelola interaksi kelas, sikap terbuka dan luwes, mendemonstrasikan 

pembelajaran IPS, melaksanakan penilaian, serta kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran. Sementara aspek yang dinilai kurang dan perlu ditingkatkan lagi, 

yaitu aspek melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match.  

Aspek pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match, dinilai kurang karena hanya memperoleh skor 

2,67. Penyebabnya yaitu guru ketika memulai kegiatan pembelajaran kurang 

dapat memotivasi semangat belajar siswa. Selain itu, aspek dalam pengelolaan 

waktu pembelajaran, kurang optimal atau durasi pembelajaran melebihi rencana 

yang ditetapkan. Tetapi pada aspek pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan langkah-

langkah yang ada. Sejak awal pembelajaran, guru sudah menyiapkan kartu 

pertanyaan dan jawaban. Guru juga telah menjelaskan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match secara sistematis, guru meniup 
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peluit menandakan model pembelajaran kooperatif teknik make a match dimulai. 

Guru membimbing siswa dengan baik dalam melaksanakan proses pembelajaran.  

Pada siklus I pertemuan 2 aspek pada APKG 1 sama seperti pertemuan 1 

yaitu semua aspek dan sub aspek pada APKG 1, sudah dinilai baik. Walapun 

aspek dan sub aspek sudah dinilai baik atau tidak memperoleh skor kurang dari 

tiga, tetapi perencanaan pembelajaran perlu adanya perbaikan. 

Pada pertemuan 2 APKG 2, beberapa aspek yang sudah dinilai baik yaitu 

aspek mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, mengelola interaksi kelas, 

sikap guru yang terbuka dan luwes, mendemonstrasikan pembelajaran IPS, 

melaksanakan penilaian, serta kesan umum pelaksanaan pembelajaran. Sementara 

aspek yang dinilai masih kurang yaitu aspek pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif teknik make a match yang hanya 

memperoleh skor 3,00. Penyebabnya yaitu pada sub aspek pengelolaan waktu 

pembelajaran, guru kurang bisa mengelola waktu antara proses pembelajaran dan 

evaluasi. Pada sub aspek pelaksanaan model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match sudah terlaksana dengan baik. Dimulai dengan menyiapkan kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban, menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match secara sistematis, meniup peluit sebagai penanda 

bahwa model pembelajaran kooperatif teknik make a match dimulai, dan guru 

membimbing belajar siswa dengan baik. 

Kekurangan pada siklus I akan diperbaiki pada siklus II. Perbaikan-

perbaikan tersebut yaitu guru tetap akan memotivasi siswa supaya lebih semangat 

belajar. Motivasi tersebut dapat berupa pertanyaan yang sesuai pengalaman siswa 
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sehari-hari dengan memberikan penguatan berupa tepuk tangan dan sebuah pin 

penghargaan. Selain itu, perbaikan pada pengelolaan waktu dilaksanakan dengan 

menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil performansi guru 

pada siklus I dapat digambarkan pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.1. Performansi Guru pada Siklus I 

4.1.1.1.2 Paparan Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari tingkat kehadiran siswa di kelas 

dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran IPS yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. Pengamatan aktivitas belajar siswa 

kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal dilakukan oleh peneliti. Jadi 

peneliti mengamati kehadiran siswa dan aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran IPS yang menerapkan model kooperatif teknik make a match. 

Pada siklus I pertemuan 1, kehadiran siswa di kelas sebesar 93,75% dan 

pertemuan 2 sebesar 100%. Persentase kehadiran siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu > 75%. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran IPS 

yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match diperoleh 

dari siswa yang mengikuti proses pembelajaran IPS dari awal hingga akhir siklus I 

dan II. Artinya, hanya 28 dari 32 siswa yang benar-benar mengikuti proses 
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pembelajaran tersebut sejak siklus I sampai II. Pengamatan yang dilakukan 

peneliti tentang keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan cara 

memperhatikan keaktifan siswa saat belajar di kelas V. Hasil pengamatan 

tersebut, dapat dilihat pada data rekapitulasi hasil aktivitas belajar siswa pada 

siklus I sebagai berikut:  

Tabel 4.2. Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Aspek  
Pengamatan 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Kriteria 
Jumlah 
 Skor  

Persentase 
Aspek 

Jumlah 
 Skor  

Persentase 
Aspek 

Pertemuan 
1 2 

1. 
Keantusisan siswa 
mengikuti proses 
pembelajaran 

77 68,75% 
 83 74,11% 

 Tinggi Tinggi 

2. 

Keberanian siswa 
dalam bertanya 
pada proses 
pembelajaran 

70 62,50% 76 67,86% Tinggi Tinggi 

3. 

Keaktifan siswa 
dalam 
melaksanakan 
model 
pembelajaran 
kooperatif teknik 
make a match 

91 81,25% 97 86,61% Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

4. 

Keaktifan siswa 
dalam 
mempresentasikan, 
mendengarkan, dan 
menanggapi hasil 
kerja kelompok 

75 66,96% 84 75,00% Tinggi Sangat 
Tinggi 

5. 
Kemampuan siswa 
dalam kerjasama 
pada kelompok  

77 68,75% 94 83,93% Tinggi Sangat 
Tinggi 

Jumlah 390 348,21% 434 387,51%   

Rata-rata 69,64%  77,50% Tinggi Sangat 
Tinggi 

Rata-rata Siklus I  73,57% Tinggi
Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa pertemuan 1 aktivitas belajar 

siswa belum memenuhi target keberhasilan yaitu 75%. Persentase aktivitas belajar 
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siswa pada siklus I pertemuan 1 hanya mencapai 69,64% dengan kriteria tinggi. 

Aspek yang memperoleh skor tertinggi atau 91 yaitu pada aspek keaktifan siswa 

dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

Keaktifan siswa pada pelaksanaan model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match dinilai sudah baik, karena siswa melakukan proses pembelajaran tersebut 

sesuai langkah-langkah. Tidak hanya itu, media pada model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match digunakan oleh seluruh siswa. Beberapa siswa 

sudah aktif dalam mencari dan memasangkan kartu pertanyaan dan jawaban.  

Sementara aspek yang memperoleh skor terendah dari aspek yang lain 

yaitu aspek keberanian siswa dalam bertanya, karena hanya memperoleh jumlah 

skor keseluruhan 70. Aspek keberanian siswa dalam bertanya dinilai rendah, 

karena beberapa siswa masih merasa malu dan takut untuk bertanya pada guru 

serta menanggapi pertanyaan dari guru atau siswa yang lain. Guru tetap 

memberikan penguatan pada siswa yang telah berani bertanya ataupun 

menanggapi pertanyaan, supaya siswa yang lain juga aktif dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut. 

Pada siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan pada aktivitas belajar 

siswa. Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I pertemuan 2  mencapai 

77,50% dengan kriteria sangat tinggi. Persentase aktivitas belajar siswa tersebut 

sudah memenuhi pencapaian target keberhasilan yaitu 75%. Peningkatan terlihat 

pada beberapa siswa yang sudah mulai berani bertanya dan tidak menunjukkan 

rasa malu serta takut pada guru dan teman-teman yang lain. Jumlah skor 

keseluruhan pada aspek keberanian siswa dalam bertanya juga meningkat pada 
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pertemuan 2 menjadi 76. Jadi nilai rata-rata aktivitas belajar siswa siklus I yaitu 

73,57% dan sudah dikatakan bahwa aktivitas belajar siswa tinggi pada proses 

pembelajaran. Aktivitas belajar siswa pada siklus I dapat digambarkan pada 

diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2. Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I 

4.1.1.2 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh dari hasil tes awal 1 dan tes 

formatif. Hasil tes awal dilakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa 

sebelum pelaksanaan proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match. Hasil tes awal 1dan tes formatif siklus I diperoleh 

dari siswa yang menyelesaikan soal-soal pada sub materi Peristiwa Pertemuan di 

Dalat, Peristiwa Rengasdengklok, Perumusan Teks Proklamasi, dan Peristiwa 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.  

Hasil tes awal 1 diperoleh dari 28 siswa yang benar-benar hadir selama 

penelitian tindakan kelas dilakukan. Walaupun jumlah siswa kelas V yaitu 32 
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siswa, tetapi hanya 28 siswa yang mengikuti tes awal 1 dan 2. Hasil tes awal 1 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3. Rekapitulasi Data Hasil Tes Awal 1 Siswa Kelas V 

No Nilai Jumlah 
Siswa 

Jumlah
Nilai Rata-rata Persentase 

1. 100 - - 
 

 

 
M = 62,14 

 

 

 
p = 46,43% 

 
 
 

2. 95 - - 
3. 90 - - 
4. 85 - - 
5. 80 4 320 
6. 75 3 225 
7. 70 6 420 
8. 65 - - 
9. 60 4 240 
10. 55 7 385 
11. 50 - - 
12. 45 2 90 
13. 40 - - 
14. 35 - - 
15. 30 2 60 

Jumlah 28 1740 

 
Berdasarkan tabel 4.3, bahwa nilai tes awal 1 yang diperoleh dari siswa 

kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal yaitu 30 hingga 80. Siswa 

yang mendapatkan nilai < 67 ada 15 siswa dan 13 siswa mendapatkan nilai  67. 

Rata-rata nilai pada hasil tes awal 1 yaitu 62,14. Persentase tuntas belajar klasikal 

tes awal 1 yaitu 46,43% dan ketidaktuntasan tes awal 1 yaitu 53,57%. Sementara,  

persentase tuntas belajar klasikal untuk hasil tes awal 1 belum mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 75%. Ketuntasan belajar klasikal pada 

hasil tes awal 1 siswa kelas V dapat digambarkan pada diagram berikut: 
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Diagram 4.3. Persentase Tuntas Belajar Klasikal Tes Awal 1 

Selain hasil tes awal 1, tes formatif siklus I dilakukan setelah proses  

pembelajaran siklus I. Tes tersebut berupa soal sub materi Pertemuan di Dalat, 

Peristiwa Rengasdengklok, Perumusan Teks Proklamasi, dan Peristiwa 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Siklus I diperoleh hasil tes formatif siswa 

kelas V sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Rekapitulasi Data Hasil Tes Formatif Siklus I  

No Nilai Jumlah 
Siswa 

Jumlah
Nilai Rata-rata Persentase 

1. 100 1 100 
 

 

 
M = 77,32 

 

 

P = 64,29% 
 
 
 

2. 95 1 95 
3. 90 8 720 
4. 85 3 255 
5. 80 4 320 
6. 75 1 75 
7. 70 - - 
8. 65 5 325 
9. 60 3 180 
10. 55 - - 
11. 50 1 50 
12. 45 1 45 

Jumlah 28 2165 
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Berdasarkan tabel 4.4, dijelaskan bahwa nilai tes formatif siklus I 

diperoleh dari nilai 45 hingga 100. Siswa yang mendapatkan nilai < 67 ada 10 

siswa dan 18 siswa mendapatkan nilai  67. Rata-rata nilai tes formatif siklus I 

yaitu 77,32. Persentase ketuntasan belajar siswa pada tes formatif siklus I yaitu 

64,29% dan ketidaktuntasan belajar siswa yaitu 35,71%. Sementara itu, persentase 

tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%. 

Ketuntasan belajar klasikal siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota 

Tegal pada tes formatif siklus I dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut: 

Diagram 4.4. Persentase Tuntas Belajar Klasikal Tes Formatif Siklus I 

Kesimpulan dari data hasil tes awal 1 dan formatif siklus I yaitu rata-rata 

nilai tes awal 1 hanya 62,14 sedangkan tes formatif siklus I memperoleh rata-rata 

nilai yaitu 77,32. Selain itu, selisih rata-rata nilai antara tes awal 1 dan tes formatif 

siklus I yaitu 15,18. Hasil belajar siswa pada tes awal 1 dan siklus I dapat 

digambarkan pada diagram berikut:   
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      Diagram 4.5. Hasil Belajar Siswa pada Tes Awal 1 dan Siklus I 

Berdasarkan diagram 4.5, menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dari sebelum dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match dan yang sudah diterapkan. Peningkatan tersebut ditunjukkan pada 

rata-rata nilai tes awal 1 yaitu 62,14 meningkat menjadi 77,32.  

4.1.1.3 Refleksi 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pembelajaran siklus I yang meliputi 

pertemuan 1 dan 2, sudah menunjukkan keberhasilan pada performansi guru. Pada 

aktivitas dan hasil belajar siswa, belum mencapai indikator keberhasilan. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap performansi guru, aktivitas, dan hasil 

belajar siswa sebagai berikut: 

4.1.1.3.1 Pertemuan 1 

(1) Performansi Guru 

Hasil penilaian performansi guru diperoleh dari perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Dari hasil pengamatan oleh pengamatan atau 

rekan sejawat guru, nilai APKG 1 pada pertemuan 1 mencapai 86,38 
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dengan kriteria A dan nilai APKG 2 mencapai 82,50 dengan kriteria AB. 

Nilai akhir performansi guru yaitu 83,79 dengan kriteria AB. Nilai akhir 

performansi guru sudah melebihi nilai minimal yang ditentukan yaitu 71. 

Meskipun performansi guru telah melebihi nilai minimal yaitu 71, 

tetapi masih terdapat aspek yang dinilai masih kurang pada APKG 2 siklus 

I pertemuan 1. Kekurangan pada APKG 2 yaitu pada aspek melaksanakan 

kegiatan pembelajaran.  

(2) Aktivitas Belajar Siswa 

Pada pertemuan 1, kehadiran siswa mencapai 93,75%. Kehadiran 

siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu  75%. Berdasarkan 

pengamatan selama proses pembelajaran, persentase aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan 1 mencapai 69,64% dengan kriteria tinggi.  

Keterlibatan siswa dalam model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan 

yaitu > 75%. Hal ini disebabkan, karena terjadi kekurangan selama proses 

pembelajaran. Kekurangan tersebut yaitu pada aspek keberanian siswa 

dalam mengajukan pertanyaan. Aspek tersebut hanya memperoleh 

persentase rata-rata 62,50% dengan kriteria tinggi. Hal ini dikarenakan 

siswa merasa malu dan takut untuk bertanya kepada guru dalam proses 

pembelajaran .  

(3) Hasil Tes Awal Siswa 

Selain hasil pengamatan terhadap performansi guru dan aktivitas 
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belajar, juga diperoleh hasil tes awal 1. Perolehan hasil tes awal 1 

menunjukkan rata-rata nilai 62,14 dan persentase tuntas belajar klasikal 

mencapai 46,43%. Siswa sudah mencapai nilai  67 sebanyak 13 siswa 

dan yang belum tuntas sebanyak 15 siswa. Persentase tuntas belajar 

klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yaitu  75%.  

Kekurangan dari hasil tes awal 1 disebabkan oleh beberapa faktor. 

Kekurangan tersebut antara lain sebagai berikut: siswa belum 

mempersiapkan dan mempelajari materi yang akan diberikan oleh guru, 

sehingga siswa kurang menguasai materi tersebut. 

(4) Keterhubungan Antara Aktivitas Belajar Siswa dan Hasil Tes Awal 1 

Keterhubungan aktivitas belajar siswa dan hasil tes awal 1 yaitu 

ranah kognitif lebih rendah persentasenya daripada ranah afektif dan 

psikomotor. Ranah kognitif tes awal 1 hanya memperoleh persentase 

tuntas belajar klasikal 46,43%, sedangkan ranah afektif dan psikomotor 

pada aktivitas belajar siswa memperoleh persentase 69,64% atau dengan 

kriteria tinggi. Hal tersebut karena materi Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia murni belum diberikan oleh guru pada siswa. Sedangkan 

aktivitas belajar siswa lebih tinggi dari hasil tes awal 1 karena proses 

pembelajaran menerapkan model pembelajaran teknik make a match yang 

menarik dengan media dan permainan.  

 

4.1.1.3.2 Pertemuan 2 
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(1) Performansi Guru 

Dari hasil pengamatan performansi guru, diperoleh nilai APKG 1 

yaitu 88,46 dengan kriteria A dan nilai APKG 2 yaitu 86,68 dengan 

kriteria A. Nilai akhir performansi guru yaitu 87,27 dengan kriteria nilai A. 

Nilai akhir performansi guru sudah melebihi nilai minimal yang telah 

ditentukan yaitu 71. Meskipun performansi guru telah melebihi nilai 

minimal yaitu 71, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang dinilai masih 

kurang dan perlu ditingkatkan lagi pada aspek APKG 2. Kekurangan pada 

APKG 2 yaitu pada aspek melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

khususnya pada sub aspek mengelola alokasi waktu pembelajaran. 

(2) Aktivitas Belajar Siswa 

Pada pertemuan 2, kehadiran siswa mencapai 100%. Kehadiran 

siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu  75%. Persentase 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan 2 mencapai 77,50% dengan kriteria 

sangat tinggi. Persentase rata-rata siklus I pada aktivitas belajar siswa yaitu 

73,57% dengan kriteria tinggi. Persentase rata-rata aktivitas belajar atau 

keterlibatan siswa dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yaitu  75%. 

Ketelibatan siswa dalam proses pembelajaran belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, sehingga perlu adanya perbaikan 

pada proses pembelajaran. Kekurangan yang terjadi selama proses 

pembelajaran yaitu keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan 

karena hanya memperoleh persentase rata-rata 67,86% dengan kriteria 
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tinggi. Dalam proses pembelajaran, masih sedikit siswa yang berani 

bertanya karena siswa merasa malu dan takut untuk bertanya dalam proses 

pembelajaran.  

(3) Hasil Belajar Siswa 

Selain hasil pengamatan terhadap performansi guru dan aktivitas 

belajar siswa, dalam penelitian ini juga memperoleh hasil belajar siswa 

yaitu pada tes formatif siklus I. Perolehan hasil belajar siswa pada tes 

formatif I menunjukkan rata-rata nilai kelas 77,32 dan persentase tuntas 

belajar klasikal mencapai 64,29%. Siswa yang sudah tuntas atau mencapai 

nilai  67 sebanyak 18 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 10 siswa. 

Rata-rata nilai kelas pada tes formatif I sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu  67.  Persentase tuntas belajar 

klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yaitu  75%. Selisih rata-

rata nilai tes awal 1 dan tes formatif siklus I yaitu 15,18. 

Kekurangan yang terjadi pada hasil belajar siswa disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu sebagian siswa 

belum memahami materi dengan baik dan siswa kurang konsentrasi dalam 

mengerjakan soal-soal tes formatif 1 yang diberikan dari guru.  

(4) Keterhubungan Antara Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Keterhubungan aktivitas dan hasil belajar siswa yaitu ranah 

kognitif lebih rendah daripada ranah afektif dan psikomotor. Ranah 

kognitif pada tes formatif I memperoleh persentase tuntas belajar 
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klasikalnya sebesar 64,29%, sedangkan ranah afektif dan psikomotor pada 

aktivitas belajar siswa memperoleh persentase sebesar 77,50% dengan 

kriteria sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia kurang dipahami siswa. Siswa juga kesulitan 

dalam mengingat kronologi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Hasil belajar siswa tersebut menjadi kurang optimal. Sedangkan 

aktivitas belajar siswa lebih tinggi dari hasil belajar siswa, dikarenakan 

proses pembelajaran menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match yang dapat menciptakan suasana belajar menjadi 

menyenangkan. 

Kesimpulan refleksi siklus I yaitu ranah kognitif masih lebih rendah 

daripada ranah afektif dan psikomotor, baik pada pertemuan 1 dan 2. Dikarenakan 

pada ranah kognitif, siswa kurang memahami materi pembelajaran dengan baik. 

Sedangkan pada ranah afektif dan psikomotor yaitu pada aktivitas belajar siswa 

lebih tinggi, karena siswa cenderung lebih senang adanya penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. Hasil dari performansi guru dari 

pertemuan 1 dan 2 semakin meningkat nilai akhir yang diperoleh guru, baik 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.  

4.1.1.4 Revisi 

Berdasarkan refleksi di atas, maka perlu adanya upaya perbaikan pada 

siklus II. Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan pada siklus II yaitu guru lebih 

memperhatikan alokasi waktu dalam pembelajaran. Guru juga memberikan 

penguatan pada siswa, baik verbal dan non verbal. Penguatan verbal seperti 
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acungan jempol atau tepuk tangan. Sedangkan penguatan non verbal yaitu 

pemberian pin penghargaan. Penguatan non verbal diberikan lebih banyak 

daripada siklus I yaitu 2 buah pin penghargaan. Tujuannya supaya siswa lebih 

termotivasi untuk mendapatkan penguatan dari guru dan bangga pada siswa yang 

lain. Guru tetap memberikan motivasi pada siswa untuk lebih semangat belajar. 

Selain itu, guru memberikan pembelajaran yang lebih membuat siswa menjadi 

aktif, yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Apabila siswa 

mau bertanya, maka akan mendapat penguatan dari guru. 

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I yaitu pada pertemuan 1 dan 2, 

dapat disimpulkan bahwa performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa 

sudah baik, tetapi masih perlu adanya peningkatan pada pembelajaran. Oleh 

karena itu, perlu ditindak lanjuti dengan siklus II untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang terjadi pada siklus I. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II 

Deskripsi data pelaksanaan tindakan kelas siklus II memaparkan deskripsi 

pengamatan proses pembelajaran, paparan hasil belajar siswa, refleksi, dan revisi 

akan disajikan sebagai berikut: 

4.1.2.1 Deskripsi Pengamatan Proses Pembelajaran 

Deskripsi pengamatan proses pembelajaran memaparkan tentang hasil 

pengamatan performansi guru dan hasil paparan pengamatan aktivitas belajar 

siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal. 

4.1.2.1.1 Paparan Pengamatan Performansi Guru 
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Pertemuan 1 nilai APKG 1 yaitu 91,38 dengan kriteria A dan nilai APKG 

2 yaitu 88,71 dengan kriteria A. Nilai akhir performansi guru yaitu 89,60 dengan 

kriteria A. Pertemuan 2, nilai APKG 1 yaitu 94,88 dengan kriteria A dan nilai 

APKG 2 yaitu 92,96 dengan kriteria A. Nilai akhir performansi guru yaitu 93,60 

dengan kriteria nilai A. Nilai performansi guru siklus II yaitu 91,60 dengan 

kriteria nilai A. Hasil performansi guru siklus II sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Performansi Guru Siklus II 

APKG Aspek-aspek 

Skor Nilai 
Pertemuan Pertemuan 
1 2 1 2 

    1 

1. Merumuskan tujuan/indikator 
pembelajaran 4,00 4,00  

 
 
 
91,38 
(A) 

 
 
 
 

94,88 
(A) 

2. Mengembangkan materi, media, dan 
sumber belajar 3,33 3,67 

3. Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 3,60 3,60 

4. Merancang pengelolaan kelas 3,50 3,50 
5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 4,00 4,00 

6. Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 3,50 4,00 

     2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 3,50 3,50  

 
 
 
 
 
88,71 
(A) 

 
 
 
 
 
 

92,96 
(A) 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,17 3,33 
3. Mengelola interaksi kelas 3,40 3,60 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar 

3,60 3,60 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus mata pelajaran IPS 3,67 4,00 

6. Melaksanakan penilaian proses dan 
hasil belajar 4,00 4,00 

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 3,50 4,00 

Nilai Akhir Performansi Guru 89,60 
(A) 

93,60 
(A) 

Rata-rata Nilai Siklus I 91,60 (A) 
Berdasarkan tabel 4.5, APKG 1 siklus II terdiri dari enam aspek yang telah 

diamati oleh rekan sejawat guru. Pada siklus II pertemuan 1 semua aspek pada 
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APKG 1 sudah dinilai baik dan meningkat yaitu aspek merumuskan 

tujuan/indikator pembelajaran, mengorganisasi, mengembangkan materi, sumber 

belajar, merencanakan skenario pembelajaran, merancang pengelolaan kelas, 

merencanakan prosedur penilaian, dan tampilan dokumen rencana pembelajaran.  

Pada APKG 2 siklus II pertemuan 1, semua aspek sudah dinilai baik dan 

meningkat. Aspek-aspek tersebut yaitu mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, sikap terbuka dan luwes, 

mendemonstrasikan pembelajaran IPS, melaksanakan penilaian, serta kesan 

umum pelaksanaan pembelajaran.  

Aspek pelaksanaan kegiatan pembelajaran, khususnya pada sub aspek 

mengelola alokasi waktu pembelajaran dinilai sudah baik dan meningkat. Sub 

aspek tersebut dilaksanakan sudah mulai sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran masih sedikit melebihi 

waktu yang telah direncanakan. Skor yang diperoleh pada aspek tersebut yaitu 

3,17 atau sudah dapat dikatakan meningkat dari pertemuan sebelumnya. Selain 

itu, pelaksanaan kegiatan model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

terlaksana dengan baik. Guru telah menyiapkan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban. Guru juga menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match secara sistematis. Guru meniup peluit menandakan proses 

pembelajaran tersebut dimulai, dan guru membimbing belajar siswa dengan baik. 

Pada siklus II pertemuan 2 aspek-aspek pada APKG 1 dan 2 sudah dinilai 

baik dan meningkat dari siklus sebelumnya. Pada APKG 2,  ketujuh aspek sudah 

meningkat dan dinilai baik. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan model 



91 

 

 

pembelajaran kooperatif teknik make a match sudah sesuai langkah-langkahnya. 

Dimulai dengan menyiapkan kartu pertanyaan dan jawaban, menjelaskan langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif teknik make a match secara sistematis, 

meniup peluit sebagai penanda bahwa model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match dimulai, dan guru membimbing belajar siswa dengan baik. Selain itu, 

pada aspek pengelolaan alokasi waktu pembelajaran sudah dilakukan dengan 

tepat. Guru sudah dapat mengendalikan pembagian waktu antara proses 

pembelajaran dengan evaluasi. Hasil performansi guru pertemuan 1 dan 2 pada 

siklus II dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.6. Performansi Guru pada Siklus II 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, siklus II dapat memperbaiki 

kekurangan-kekurangan performansi guru yang terjadi pada siklus I. Selain itu 

pada siklus II, performansi guru mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya. 

Peningkatan performansi guru dapat digambarkan pada diagram berikut: 
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Diagram 4.7. Performansi Guru Siklus I dan II 

4.1.2.1.2 Paparan Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa pada siklus II pertemuan 1 dan 2 dalam 

pembelajaran dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan keterlibatan siswa pada 

proses pembelajaran. Hasil penelitian aktivitas belajar siswa pada siklus II yaitu 

tingkat kehadiran siswa pada pertemuan 1 sebesar 93,75% dan pertemuan 2 

sebesar 96,88%. Persentase kehadiran siswa tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 75%. Sedangkan aktivitas belajar siswa 

atau keterlibatan siswa diamati pada saat proses pembelajaran IPS yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada pertemuan 

1 dan 2. Aktivitas belajar siswa diamati dan dinilai oleh guru yang mengajar siswa 

kelas V atau peneliti. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa kelas V siklus II 

pertemuan 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 
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No Aspek  
Pengamatan 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Kriteria 
Jumlah  

Skor  
Persentase 

Aspek 
Jumlah 
 Skor  

Persentase 
Aspek 

Pertemuan 
1 2 

1 
Keantusisan siswa 
mengikuti proses 
pembelajaran 

86 76,79% 
 

112 
 

100% 
 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

2 

Keberanian siswa 
dalam bertanya 
pada proses 
pembelajaran 

78 69,64% 80 71,43% Tinggi Tinggi 

3 

Keaktifan siswa 
dalam 
melaksanakan 
model 
pembelajaran 
kooperatif teknik 
make a match 

104 92,86% 104 92,86% Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

4 

Keaktifan siswa 
dalam 
mempresentasikan, 
mendengarkan, dan 
menanggapi hasil 
kerja kelompok 

90 80,36% 90 80,36% Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

5 
Kemampuan siswa 
dalam kerjasama 
pada kelompok  

105 93,75% 106 94,64% Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Jumlah 463 413,40% 492 439,29%   

Rata-rata 82,68%  87,86% Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Rata-rata Siklus II  85,27% Sangat Tinggi 
 

Berdasarkan tabel 4.6, bahwa siswa kelas V berantusias dalam mengikuti 

proses pembelajaran IPS. Keberanian siswa dalam bertanya pada siklus II lebih 

meningkat dibandingkan pada siklus I. Siswa sudah berani bertanya dan tidak 

menunjukkan rasa malu dan takut. Keaktifan siswa dalam melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada siklus II sudah baik dilakukan 

oleh siswa kelas V. Mereka menunjukkan partisipasinya dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match, yaitu saat berdiskusi dengan 
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kelompoknya masing-masing, mencari dan memasangkan kartu pertanyaan serta 

jawaban. Sebagian besar siswa sudah berani mempresentasikan, mendengarkan, 

dan menanggapi hasil kerja kelompok. Kelompok penilai sudah berani 

membacakan dan menilai hasil kerja kelompok lain dengan lancar. Kelompok 

pendengar juga berani menanggapi hasil kerja kelompok lain. Saat bekerjasama 

dalam kelompok, siswa sudah ikut serta berpendapat dengan baik. Hasil aktivitas 

belajar siswa pada siklus II pertemuan 2 sudah menunjukkan peningkatan dari 

pertemuan sebelumnya. 

Persentase aktivitas belajar siswa pada pertemuan 1 sebesar 82,68% 

dengan kriteria sangat tinggi dan persentase pertemuan 2 meningkat mencapai 

87,86% dengan kriteria sangat tinggi. Nilai performansi guru pertemuan 1 dan 2 

pada siklus II dapat digambarkan pada diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.8. Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II 

Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa pada siklus I 

pertemuan 1 sebesar 69,64% dengan kriteria tinggi dan meningkat pada 

pertemuan 2 sebesar 77,50% dengan kriteria sangat tinggi. Pada siklus II 
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mengalami peningkatan, yatu pertemuan 1 sebesar 82,68% dengan kriteria tinggi 

dan pertemuan 2 sebesar 87,86% dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata 

persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I yaitu 73,57% dengan kriteria tinggi 

dan siklus II yaitu 85,27% dengan kriteria sangat tinggi.  Hal ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Peningkatan aktivitas belajar siswa siklus I dan II dapat 

digambarkan pada diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 
Diagram 4.9. Aktivitas Belajar Siswa Siklus I dan II 

4.1.2.2 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes awal 2 dan tes formatif siklus II. 

Tes formatif siklus II dilaksanakan setelah proses pembelajaran yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match. Pada tes awal 2 dan tes 

formatif siklus II, siswa disuruh untuk menyelesaikan soal-soal tentang sub materi 

Tokoh-tokoh Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan Menghargai Jasa Para 

Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hasil belajar siswa tersebut, diperoleh 

dari 28 siswa yang mengikuti proses pembelajaran dari siklus I dan II. Hasil tes 

awal  2 dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.7. Rekapitulasi Data Hasil Tes Awal  2 Siswa Kelas V 

No Nilai Jumlah 
Siswa 

Jumlah
Nilai Rata-rata Persentase 

1. 100 1 100 
 

 

M = 69,46 

 

 

p = 50,00% 
 
 
 

2. 95 - - 
3. 90 - - 
4. 85 5 425 
5. 80 3 240 
6. 75 4 300 
7. 70 1 70 
8. 65 5 325 
9. 60 5 300 
10. 55 1 55 
11. 50 1 50 
12. 45 - - 
13. 40 2 80 

Jumlah 28 1945   
 
Nilai tes awal 2 diperoleh dari 30 hingga 80. Siswa mendapatkan nilai < 67 

ada 14 siswa dan 14 siswa mendapatkan nilai  67. Rata-rata nilai tes awal 2 

yaitu 69,46. Persentase ketuntasan nilai hasil tes awal 2 yaitu 50,00%. Persentase 

tuntas belajar klasikal tes awal 2 belum mencapai indikator keberhasilan yaitu 

75%. Ketuntasan belajar klasikal tes awal 2 digambarkan pada diagram berikut: 

  Diagram 4.10. Persentase Tuntas Belajar Klasikal Tes Awal 2 
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Peneliti juga memperoleh data hasil tes formatif siklus II. Hasil tes 

formatif siklus II diperoleh peneliti sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Rekapitulasi Data Hasil Tes Formatif Siklus II  

No Nilai Jumlah 
Siswa 

Jumlah
Nilai Rata-rata Persentase 

1. 100 14 1400 
 

 

 
M = 92,50 

 

 

p = 96,43% 
 
 
 

2. 95 4 380 
3. 90 3 270 
4. 85 3 255 
5. 80 1 80 
6. 75 2 150 
7. 70 - - 
8. 65 - - 
9. 60 - - 
10. 55 1 55 

Jumlah 28 2590   

  
Hasil tes formatif siklus II diperoleh dari 55 hingga 100. Siswa 

mendapatkan nilai < 67 ada 1 siswa dan 27 siswa mendapatkan nilai  67. Rata-

rata nilai tes formatif siklus II yaitu 92,50. Persentase ketuntasan belajar klasikal 

tes formatif siklus II yaitu 96,43%. Ketuntasan belajar klasikal tes formatif siklus 

II dapat digambarkan pada diagram berikut: 

        Diagram 4.11. Persentase Tuntas Belajar Klasikal Tes Formatif Siklus II 
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Hasil tes awal 2 dan tes formatif siklus II mengalami peningkatan yaitu  

rata-rata nilai tes awal 2 hanya 69,46 dan tes formatif siklus II memperoleh rata-

rata nilai yaitu 92,50. Peningkatan hasil belajar siswa tersebut dapat digambarkan 

pada diagram berikut ini: 
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Diagram 4.12. Hasil Belajar Siswa pada Tes Awal 2 dan Siklus II 

Jadi dapat disimpulkan bahwa selisih rata-rata nilai tes awal 2 dan tes 

formatif siklus II meningkat menjadi 23,04. Sedangkan selisih rata-rata nilai tes 

awal 1 dan tes formatif siklus I hanya 15,18. Selisih rata-rata nilai hasil belajar 

siswa pada siklus I dan II dapat digambar pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.13. Selisih Rata-rata Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 
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Kesimpulan dari hasil tes formatif siklus I dan II mengalami peningkatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada tes formatif siklus I rata-rata nilai 

yaitu 77,32 dan tes formatif siklus II rata-rata nilai yaitu 92,50. Peningkatan hasil 

belajar siswa siklus I dan II dapat digambar pada diagram berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.14. Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan II 

4.1.2.4 Refleksi 

Pada perbaikan tindakan yang telah dilakukan guru pada siklus II yang 

meliputi pertemuan 1 dan 2, ternyata dapat meningkatkan performansi guru, 

aktivitas, dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan 

terhadap performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa sebagai 

berikut: 

4.1.2.4.1 Pertemuan 1 

(1) Performansi Guru 

Performansi guru berhasil meningkat dari siklus I pertemuan 1 

sampai dengan siklus II pertemuan 1 dan sudah mencapai indikator 
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keberhasilan yaitu > 75%. Walaupun pada kegiatan inti pembelajaran, guru 

masih sedikit melebihi alokasi waktu yang direncanakan. Tetapi guru masih 

dapat mengendalikan waktu pada seluruh pembelajaran ini dengan baik. 

Peningkatan performansi guru terlihat pada setiap pertemuan, baik 

pada siklus I dan II. Pada siklus I pertemuan 1 nilai akhir mencapai 83,79 

dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Pertemuan 2 nilai akhir 

meningkat menjadi 87,27 dan sudah mencapai indikator keberhasilan. 

Siklus II pada pertemuan 1 nilai akhir kembali meningkat mencapai 89,60. 

Nilai akhir  sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu  75.  

(2) Aktivitas Belajar Siswa 

Pada siklus II pertemuan 1 diperoleh hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa. Kehadiran siswa yang diperoleh hasil pada siklus II 

pertemuan 1 mencapai 93,75%. Kehadiran siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu  75%.  

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match, aktivitas belajar siswa meningkat. Pada siklus I 

pertemuan 1 persentase aktivitas belajar siswa hanya mencapai 69,64% 

dengan kriteria tinggi dan belum mencapai indikator keberhasilan. Pada 

siklus I pertemuan 2 meningkat dengan persentase aktivitas belajar siswa 

hanya mencapai 77,50% dengan kriteria sangat tinggi dan sudah mencapai 

indikator keberhasilan. Siklus II pada pertemuan 1 kembali meningkat 

mencapai 82,68% dengan kriteria sangat tinggi. Persentase keterlibatan 



101 

 

 

siswa dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a match sudah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu  75%. 

Ketelibatan siswa dalam model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match mengalami peningkatan dan sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena selama proses 

pembelajaran terjadi, guru selalu memotivasi pada siswa untuk aktif 

belajar agar tidak malu untuk bertanya, menanggapi, berpendapat, 

menyelesaikan soal, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok.  

(3) Hasil Tes Awal Siswa 

Selain hasil pengamatan terhadap performansi guru dan aktivitas 

belajar siswa, juga diperoleh hasil tes awal siswa kelas V. Berdasarkan 

hasil tes awal siswa kelas V, rata-rata nilai tes awal hanya memperoleh 

62,14 dan belum mencapai indikator keberhasilan. Persentase tuntas 

belajar klasikal hanya 46,43%. Pada siklus II pertemuan 1 meningkat hasil 

tes awal siswa, rata-rata nilai tes awal memperoleh 69,46. Persentase 

tuntas belajar klasikal meningkat pula menjadi 50,00%. Siswa yang sudah 

tuntas atau mencapai nilai  67 sebanyak 14 siswa dan yang belum tuntas 

sebanyak 14 siswa. Rata-rata nilai kelas sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu  67, namun persentase tuntas belajar klasikal belum 

mencapai indikator keberhasilan yaitu  75%.  

Hasil tes awal siswa sudah berhasil meningkat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain siswa sudah mempelajari 
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materi yang selanjutnya yang akan diberikan oleh guru. 

(4) Keterhubungan Antara Aktivitas Belajar Siswa dan Hasil Tes Awal 

Keterhubungan aktivitas belajar siswa dan hasil tes awal yaitu pada 

ranah kognitif sebelum adanya penjelasan materi dari guru lebih rendah 

persentasenya daripada ranah afektif dan psikomotor. Ranah kognitif pada 

tes awal memperoleh persentase tuntas belajar klasikalnya sebesar 50,00% 

sedangkan ranah afektif dan psikomotor pada aktivitas belajar siswa 

memperoleh persentase sebesar 82,68% dengan kriteria sangat tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan siswa lebih senang dan aktif dalam melaksanakan 

proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match. Sedangkan ranah kognitif lebih rendah, karena siswa 

belum mempelajari sub materi selanjutnya yang akan diajarkan tentang 

Tokoh-tokoh Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan Menghargai Jasa 

Para Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.  

4.1.2.4.2 Pertemuan 2 

(1) Performansi Guru 

Berdasarkan pengamatan terhadap performansi guru, hasil yang 

diperoleh dari siklus II pertemuan 2 mengalami peningkatan. Pada siklus I 

pertemuan 1 nilai akhir performansi guru hanya mencapai 83,79 dengan 

kriteria AB dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Pada siklus I 

pertemuan 2 meningkat dengan nilai akhir performansi guru mencapai 

87,27 dengan kriteria A dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Pada 
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siklus II pertemuan 1 meningkat dengan nilai akhir performansi guru yaitu 

89,60. Pada siklus II pertemuan 2 kembali meningkat, nilai APKG 1 yaitu 

94,88 dengan kriteria A dan nilai APKG 2 yaitu 92,96 dengan kriteria A. 

Nilai akhir yang diperoleh pada performansi guru  pertemuan 4 yaitu 93,60 

dengan kriteria A. Nilai akhir  tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu  75.  

Performansi guru yang diamati semakin meningkat pada 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Guru telah menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match sesuai dengan langkah-

langkahnya. Guru sudah berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam 

pembelajaran dan guru mampu membuat siswa menyelesaikan kegiatan 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a match dengan penuh 

tanggung jawab. Siswa juga merasa puas dengan pembelajaran yang 

diberikan oleh guru.  

(2) Aktivitas Belajar Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan 2 diperoleh hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dapat 

dilihat dari kehadiran siswa dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. Kehadiran siswa yang diperoleh hasil pada siklus II 

pertemuan 2 mencapai 96,88%. Kehadiran siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu  75%.  

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik 
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make a match, aktivitas belajar siswa meningkat. Pada siklus I pertemuan 

1 persentase aktivitas belajar siswa hanya mencapai 69,64% dengan 

kriteria tinggi, tetapi belum mencapai indikator keberhasilan. Pada siklus I 

pertemuan 2 meningkat dengan persentase aktivitas belajar siswa 

mencapai 77,50% dengan kriteria sangat tinggi dan sudah mencapai 

indikator keberhasilan.  Pada siklus II pertemuan 1 meningkat mencapai 

82,68% gengan kriteria sangat tinggi. Pada siklus II pertemuan 2 kembali 

meningkat aktivitas belajar siswa mancapai 87,86% dengan kriteria sangat 

tinggi. Persentase keterlibatan siswa dalam model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu  75%. 

Ketelibatan siswa dalam model pembelajaran sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Selain itu, keberanian siswa dalam 

bertanya pada siklus II pertemuan 2 meningkat persentase rata-ratanya 

menjadi 71,43% dengan kriteria tinggi, yang awal pada siklus II pertemuan 

1 hanya 69,64% dengan kriteria tinggi. Keaktifan siswa ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif teknik make a match yang 

diterapkan oleh guru sudah berhasil. Di sisi lain, siswa semakin semangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran dan semakin lebih percaya diri saat 

bertanya.  

(3) Hasil Belajar Siswa 

Perbaikan tindakan yang telah dilakukan guru pada siklus II 

pertemuan 2 ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Perolehan 
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hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan rata-rata nilai kelas 77,32 

dan persentase tuntas belajar klasikal mencapai 64,29%. Siswa yang sudah 

tuntas atau mencapai nilai  67 sebanyak 18 siswa dan yang belum tuntas 

sebanyak 10 siswa.  

Mengalami peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II 

menunjukkan rata-rata nilai kelas yaitu 92,50 dan persentase tuntas belajar 

klasikal mencapai 96,43%. Siswa yang tuntas atau mencapai nilai  67 

sebanyak 27 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 1 siswa. Rata-rata nilai 

kelas sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu  67. 

Sementara itu, persentase tuntas belajar klasikal sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu  75%. Selisih rata-rata nilai tes awal 

2 dengan tes formatif siklus II juga semakin meningkat yaitu 23,04, yang 

awalnya pada siklus I selisih rata-rata nilai hanya 15,18. Hal ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. 

(4) Keterhubungan Antara Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Keterhubungan aktivitas dan hasil belajar siswa yaitu ranah 

kognitif lebih tinggi daripada ranah afektif dan psikomotor. Ranah kognitif 

pada tes formatif II memperoleh persentase tuntas belajar klasikalnya 

sebesar 96,43%, sedangkan ranah afektif dan psikomotor pada aktivitas 

belajar siswa memperoleh persentase sebesar 87,86%. Hal ini dikarenakan 

sub materi Tokoh-tokoh Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan 
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Menghargai Jasa Para Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  sudah 

diberikan oleh guru dan dipahami siswa dengan baik. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match juga membuat suasana 

belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga aktivitas belajar siswa dan 

hasil belajar siswa berhasil meningkat. 

Kesimpulan refleksi siklus II yaitu hasil pertemuan 1 dan 2 berhasil 

meningkat. Siklus II pertemuan 1 performansi guru memperoleh nilai akhir 

sebesar 89,60 dengan kriteria A, aktivitas belajar siswa memperoleh persentase 

sebesar 82,68% dengan kriteria sangat tinggi, dan tes awal 2 memperoleh 

persentase tuntas belajar klasikal sebesar 50,00%. Siklus II pertemuan 2 

performansi guru memperoleh nilai akhir sebesar 93,60 dengan kriteria A, 

aktivitas belajar siswa memperoleh persentase sebesar 87,86% dengan kriteria 

sangat tinggi. Tes formatif II memperoleh rata-rata nilai yaitu 92,50 dan 

persentase belajar tuntas klasikal sebesar 96,43%. Selisih rata-rata nilai antara tes 

awal 1 dengan tes formatif siklus II yaitu 23,04. 

4.1.2.5 Revisi 

Adanya suatu perbaikan tindakan dari tindakan sebelumnya yang telah 

dilakukan guru, ternyata dapat menghasilkan peningkatan dengan baik. 

Peningkatan tersebut mencakup performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu, tidak perlu melanjutkan pada siklus III karena sudah 

mencapai indikator keberhasilan.  

4.2 Pembahasan 
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Pembahasan ini memuat hasil penelitian tindakan kelas pada siswa kelas V 

SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal secara rinci yang dipaparkan oleh 

peneliti. Hal-hal yang akan disajikan dalam pembahasan ini yaitu pemaknaan 

temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian. Paparan pemaknaan temuan 

penelitan dan implikasi hasil penelitian sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti telah berhasil menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada mata pelajaran IPS kelas V 

materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa.  

Penelitian yang dilakukan melalui pengamatan, memperoleh nilai terhadap 

performansi guru pada siklus I dan II. Nilai performansi guru pada siklus I yaitu 

85,53 dengan kriteria A, karena masih terdapat kekurangan pada aspek 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya pada sub aspek pengelolaan 

alokasi waktu. Tetapi terjadi peningkatan nilai performansi guru pada siklus II  

yaitu 91,60 dengan kriteria A. Nilai performansi guru sudah meningkat, karena 

guru sudah dapat mengelola waktu dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Hal ini berarti nilai performansi guru pada siklus I dan II sudah memenuhi kriteria 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan minimal nilai 71 atau kriteria nilai B. 

Pada aktivitas belajar siswa selama penerapan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match seluruh siswa kelas V SD Negeri 

Mangkukusuman 04 Kota Tegal mengikuti dengan baik. Kehadiran siswa pada 

siklus I pertemuan 1 yaitu 93,75% dan pertemuan 2 yaitu 100%. Pada siklus II 
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pertemuan 1 kehadiran siswa sebesar 93,75% dan pertemuan 2 yaitu 96,88%. 

Walaupun tingkat kehadiran siswa sudah melebihi kriteria yang ditentukan yaitu  

> 75%, tetapi hanya satu kali mencapai tingkat kehadiran siswa 100%. Penyebab 

dari ketidakhadiran siswa yaitu karena siswa sakit dan ijin. Berdasarkan data hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran IPS, siklus I 

memperoleh persentase 73,57% dengan kriteria tinggi. Keaktifan belajar siswa 

belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yaitu 75%. Hal ini disebabkan 

karena keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran kurang dan 

masih menunjukkan rasa malu serta takut. Siklus II persentase aktivitas belajar 

siswa pada pembelajaran IPS meningkat menjadi 85,27% dengan kriteria sangat 

tinggi dan sudah melebihi indikator keberhasilan yaitu 75%. Siswa sudah mulai 

berani bertanya tanpa menunjukkan rasa malu dan takut. 

Sementara hasil pada tes awal 1, rata-rata nilai 62,14 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal hanya 46,43%. Ketercapaian persentase tes awal 1 

tidak melebihi 50,00% dikarenakan siswa belum mempersiapkan materi yang 

akan dijelaskan oleh guru. Rata-rata nilai formatif siklus I yaitu 77,32. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal formatif siklus I yaitu 64,29% tetapi belum mencapai 

indikator keberhasilan yaitu 75%. Ketercapaian persentase pada tes formatif siklus 

I belum mencapai 100%, karena siswa belum memahami kronologi peristiwa 

sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik. Selisih rata-rata nilai 

antara hasil tes awal 1 dengan hasil tes formatif siklus I yaitu 15,18. 

Rata-rata nilai tes awal 2 yaitu 69,46 dengan persentase ketuntasan belajar 

klasikal 50,00%. Ketercapaian persentase pada tes awal  2 hanya 50,00% 
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dikarenakan siswa belum mempersiapkan materi yang akan dijelaskan oleh guru. 

Rata-rata nilai tes formatif siklus II meningkat yaitu 92,50. Persentase ketuntasan 

belajar klasikal tes formatif siklus II juga meningkat yaitu 96,43% dan sudah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%. Persentase tes formatif siklus II 

belum mencapai 100%, karena terdapat satu siswa yang kurang dapat memahami 

materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Selisih rata-rata nilai antara hasil tes awal 

2 dengan hasil tes formatif siklus II yaitu 23,04. 

Berdasarkan pembahasan di atas, model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match dapat meningkatkan performansi guru dalam memberikan 

pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match juga dapat mengaktifkan siswa di kelas, baik dalam kegiatan 

diskusi, bertanya, mengeluarkan pendapat, maupun berinteraksi dengan guru dan 

siswa lain. Selain itu, model pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, sehingga 

berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes 

formatif.  

Temuan penelitian di atas sesuai dengan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match menurut Isjoni (2010: 67), bahwa “salah satu keunggulan 

teknik make a match yaitu siswa mencari pasangan kartu sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan”. Dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match siswa diharapkan dapat saling 

membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, 
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sehingga dapat mengasah kemampuan dan pengetahuan yang siswa kuasai 

melalui suatu permainan .  

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Setelah penelitian tindakan kelas terlaksana di kelas V pada pembelajaran 

IPS yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match, maka 

peningkatan kualitas pembelajaran tetap harus dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan kualitas pembelajaran tersebut meliputi peningkatan kualitas pada 

guru, siswa, dan sekolah.   

Guru merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match. Kegiatan tersebut diawali 

dengan membuka pembelajaran melalui pemberian apersepsi yang menarik dan 

dapat memotivasi semangat siswa untuk belajar. Guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran tidak terlalu cepat, sehingga siswa dapat memahami materi dengan 

baik serta berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Guru membagi 

siswa pada beberapa kelompok, dimana dalam satu kelompok terdiri dari siswa 

yang memiliki tingkatan kemampuan yang heterogen. Tujuannya supaya siswa 

dapat saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match secara sistematis dan rinci pada siswa, supaya siswa tidak 

bingung dalam melaksanakannya. Guru juga membimbing siswa dengan baik 

dalam pelaksannan kegiatan pembelajaran. Guru tetap melaksanakan penilaian 

pada proses pembelajaran dan hasil belajar siswa, supaya mengetahui keberhasilan 

pada pembelajaran. 
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Selain guru, siswa juga harus aktif melaksanakan proses pembelajaran 

yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match yang telah 

dirancang oleh guru. Siswa hendaknya juga aktif dalam bertanya atau menanggapi 

pertanyaan dari siswa lain atau guru. Siswa harus lebih memperhatikan penjelasan 

guru dan menggunakan media pembelajaran yang telah dipersiapkan dengan baik, 

sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Siswa juga 

harus aktif bekerjasama dalam kelompoknya sehingga siswa dapat berinteraksi 

secara positif dengan siswa yang lain.  

Implikasi untuk sekolah, antara lain sekolah perlu mendukung 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada berbagai 

pelajaran khususnya IPS. Misalnya, sekolah hendaknya mengikutsertakan guru 

pada seminar dan workshop pendidikan yang membahas tentang berbagai model 

pembelajaran khususnya tentang model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match. Tujuannya supaya guru memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemauan 

dalam mengembangkan model pembelajaran. Selain itu, sekolah juga harus 

memberikan fasilitas pembelajaran berupa media pembelajaran dan sumber 

belajar yang mendukung terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran tersebut meliputi performansi guru, aktivitas, dan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal. Peningkatan 

kualitas pembelajaran pada mata pelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia, yang akan dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas V 

SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal dapat meningkatkan performansi 

guru baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. 

Peningkatan performansi guru tersebut dapat dilihat dari hasil performansi 

pada siklus I mencapai 85,53 dengan kriteria A. Hasil performansi guru pada 

siklus II meningkat menjadi 91,60 dengan kriteria  A. 

(2) Penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas V 

SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Peningkatan terjadi pada seluruh aspek aktivitas belajar siswa. 

Besaran persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I yaitu 73,57% dengan 

kriteria tinggi, dan pada siklus II meningkat menjadi 85.27% dengan kriteria 

sangat tinggi. 
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(3) Penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas V 

SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari rata-rata hasil nilai tes awal 1 

yaitu 62,14 dengan tuntas belajar klasikal 46,43%. Rata-rata nilai tes formatif 

siklus I yaitu 77,32 dengan tuntas belajar klasikal sebesar 64,29%. Selisih 

rata-rata nilai antara tes awal 1 dan tes formatif siklus I yaitu 15,18. Rata-rata 

nilai hasil tes awal 2 yaitu 69,46 dengan tuntas belajar klasikal 50,00%. Nilai 

tes formatif siklus II meningkat yaitu 92,50 dengan tuntas belajar klasikal 

yaitu 96,43%. Selisih rata-rata nilai antara tes awal 2 dan tes formatif siklus II 

juga meningkat, yaitu 23,04. 

5.2 Saran 

Saran dapat dijadikan sebagai pembangun atau perbaikan atas kekurangan 

dalam penelitian tindakan kelas. Saran yang membangun dalam penelitian 

tindakan kelas ini ditujukan kepada guru, siswa, dan sekolah. Saran tersebut dapat 

memperbaiki kekurangan dalam penelitian tindakan kelas, sehingga proses 

pembelajaran akan berjalan semakin baik. Penelitian tindakan kelas mengenai 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match di kelas V SD Negeri 

Mangkukusuman 04 Kota Tegal memuat beberapa saran pada guru, siswa, dan 

sekolah. Adapun sarannya sebagai berikut: 

(1) Guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match supaya lebih baik, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran IPS materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Terutama bagi guru yang mengajar kelas V dengan 
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karakteristik yang hampir sama dengan latar penelitian ini. 

(2) Siswa hendaknya lebih aktif pada proses pembelajaran yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match dan aktif bertanya atau 

menanggapi pertanyaan dari siswa lain atau guru. Selain itu, siswa juga harus 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik dan aktif bekerjasama dengan 

kelompok, sehingga dapat berinteraksi positif dengan siswa yang lain.  

(3) Sekolah tetap harus mendukung pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match dan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta 

menyenangkan pada berbagai mata pelajaran, khususnya IPS. Sekolah juga 

lebih mmengupayakan keikutsertaan guru dalam kegiatan peningkatan 

kompetensi yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu, 

sekolah harus memberikan fasilitas pembelajaran yang mendukung 

terselenggaranya pembelajaran supaya dapat berkualitas.  
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
SD NEGERI MANGKUKUSUMAN 04 KOTA TEGAL 

No Nomor Induk Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 3052 Cipto Mulyadi L 
2 3054 Devi Mulyana P 
3 3069 Moch. Rizki Prasetio L 
4 3094 Aley Delia Ramadhani L 
5 3095 Arini Mitha Nailufa. R P 
6 3096 Bobby Setiawan L 
7 3097 Damar Ananta Rizky W L 
8 3098 Dera Riski Lestari P 
9 3100 Jaka Setya Pramana L 
10 3101 Jeshica Mayang Agesti P 
11 3103 M. Rifqi Ibrahim Mutq L 
12 3104 Mohamad Tomi L 
13 3105 Muhamad Ardi Widodo L 
14 3106 Mochamad Reikhan. F L 
15 3107 Moh. Nur Faturochman L 
16 3108 Monica Ruti Sabrina P 
17 3109 Naswa Natania Hanifah P 
18 3110 Nisrina Sari P 
19 3111 Oka Firzha Adhitya L 
20 3112 Rayhan Aulia Aldri L 
21 3113 Rizky Fitria Nuraeni P 
22 3114 Romi Ardih Syahputra L 
23 3115 Septiana Putri P 
24 3116 Tri Yoga Helsa Putra L 
25 3117 Viky Dela Nuradi P 
26 3119 Yoga Resa Anugerahi L 
27 3120 Yona Dinda Diah. A P 
28 3121 Yosa Putri Pradana P 
29 3122 Yunita Septia Putri P 
30 3123 Zannuba Kamilia. C P 
31 3176 Ulfa Maulidza Safira P 
32 3306 Tifanny Aurelia Gita. W P 

 
    Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 
                    ttd 

W. Aslamiyah, BA 
        19520804 197401 2 007 
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Lampiran 2 
SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : V / 2 
Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia 

Kompetensi 
 Dasar  Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran  Indikator Pencapaian  

Kompetensi  

PENILAIAN  
Alokasi 
Waktu  

Sumber 
Belajar  Teknik Bentuk 

Instrumen Contoh Instrumen 

2.1. Menghargai 
jasa dan 
peranan tokoh 
perjuangan 
dalam mem-
proklamasikan 
kemerdekaan 
Indonesia  

  

 Proklamasi 
Kemerdekaan 
Indonesia  

 Menceritakan kronologi 
peristiwa Rengasdengklok 

 Menjelaskan secara rinci 
peristiwa Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia 

 Menyebutkan contoh sikap 
yang menghargai jasa 
tokoh perjuangan 
kemerdekaan Indonesia 

 Mengidentifikasi beberapa 
tokoh dalam 
memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia 

 Mencari jasa dan peranan 
tokoh dalam 
memproklamasikan 
kemerdekaan  Indonesia 

 Menyebutkan tokoh 
dalam 
memproklamasikan 
kemerdekaan 
Indonesia 

 Menceritakan jasa 
dan peranan tokoh 
dalam 
memprokmasikan   
kemerdekaan  
Indonesia 

Tertulis  
 

Jawab 
Singkat 

Sebutkan tokoh 
dalam 
memproklamasikan 
kemerdekaan 
Indonesia  
 

12 x 35 
menit  
pert 9 - 12  
(4minggu) 
  
  
  

-  Buku 
IPS Asy’ 
ari kelas 
V 
Erlangga 

- Gambar 
para 
pejuang 
dan tokoh 
kemerde- 
kaan sda. 

 

Mengetahui         
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal        Peneliti 

   
     ttd                              ttd     
 
   W. Aslamiyah, BA                Nely Trisnawati 
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                         19520804 197401 2 007                      1402408275 
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Lampiran 3 

HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 

(APKG 1) 

 
NAMA GURU/MAHASISWA : NELY TRISNAWATI  

NIM    : 1402408275 

TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

KELAS    : V 

MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

WAKTU   : 07.15-09.00 WIB 

TANGGAL   : 17 April 2012 

 
PETUNJUK  

Baca dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru/mahasiswa 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir penilaian dibawah ini: 

1. Merumuskan tujuan/indikator 

pembelajaran 

1.1 Merumuskan tujuan khusus/indikator model 

pembelajaran kooperatif teknik make a 

match 

1.2 Merancang dampak pengiring  

 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran  

2.2 Menentukan dan mengembangkan media 

1  2  3  4  

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 1 = A 

 

1  2  3  4

 

 

 

 

3,00

√

√ 

√ 

√ 
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pembelajaran pada model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match 

2.3 Memilih sumber belajar  

 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan   

pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan dalam model  

pembelajaran kooperatif teknik make a 

match  

3.2 Menyusun langkah-langkah dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik make a 

match  

3.3 Menentukan alokasi waktu dalam 

pembelajaran  

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

untuk belajar  

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

 
4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar dalam model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 

siswa agar siswa dapat berpartisipasi baik 

dalam kegiatan pembelajaran sesuai model 

pembelajaran kooperatif teknik make a 

match 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2 = B 
 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 3 = C  

 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 4 = D  

 

 

3,33

√ 

√ 

3,40

√ 

√

3,50

√

√

√ 

√ 
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5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian rencana 

pembelajaran  

6.2 Penggunaan bahasa tulis pada rencana 

pembelajaran  

 

Nilai APKG 1  

  

 
 

 

                    
                 

 
 

NB = APKG diketik ulang sebagaimana mestinya. 
                                            

                           Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

     
                                    ttd 
              
                       W. Aslamiyah, BA 
                  19520804 197401 2 007 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 
Rata-rata butir 5 = E  

1  2  3  4 

 

 

 

 
Rata-rata butir 6 = F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        Pengamat 

 
             ttd 
 
  Khaeriyah, S.Pd 

19681116 200212 2 002 
 

4,00

3,50

√

√

√

√ 
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HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 

(APKG 2) 

 

NAMA GURU/MAHASISWA : NELY TRISNAWATI  

NIM    : 1402408275 

TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

KELAS    : V 

MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

WAKTU   : 07.15-09.00 WIB 

TANGGAL   : 17 April 2012 

 
PETUNJUK  
1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung 
2. Pusatkanlah perhatian observer pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa 
3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 
4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

1.1 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar, dan 
sumber belajar  

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran  
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, situasi, dan 
lingkungan dalam model pembelajaran 
kooperatif teknik make a match 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan dalam model 

1  2  3  4 

 

 

Rata-rata butir 1 = P  

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

3,50

√ 

√ 

√

√ 

√ 
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pembelajaran kooperatif teknik make a 
match 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 
urutan yang logis  

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 
individual, kelompok atau klasikal  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara 
efisien 

 
 

3. Mengelola interaksi kelas 
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan dengan isi pembelajaran  
3.2 Menangani pertanyaan dan respons siswa  
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

dan gerakan badan  
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa  
3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran  
 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar 
4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka 

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa  
4.2 Menunjukan kegairahan dalam mengajar  
4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa untuk menyadari 

kelebihan dan kekurangannya  
4.5 Membantu siswa dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri  
 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS) 
5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2 = Q 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 3 = R  

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 
Rata-rata butir 4 = S 

1  2  3     4 

 

 

2,67

√

3,20

√  

3,40

√

√  

√ 

√  

√  

√    

√  

√  

√  

  √

√  

√  
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terpadu  
5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

 

5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang  
 

 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil 
belajar 
6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran  
6.2 Melaksanakan penilaian pada awal 

pembelajaran  
 

 
7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 
 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan  
 
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran  
 

 

Nilai APKG 2 

 

 

 

                   

 

 

 

Rata-rata butir 5 = T 

1  2  3  4 

 

 

 

 

Rata-rata butir 6 = U 

1  2  3  4

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 7 = V 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,33

3,50

3,50

√  

  √

  √

√  

  √

√  

  √

√  
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                                   = 83,79 (AB) 

 

NB = APKG diketik ulang sebagaimana mestinya. 
 

                                 Mengetahui 

 Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

                          
                                          ttd 
 
                          W. Aslamiyah, BA 
                      19520804 197401 2 007 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegal, 17 April 2012 

 

       Pengamat 

                    ttd 

  Khaeriyah, S.Pd 
19681116 200212 2 002 
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Lampiran 4 

HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 

(APKG 1) 

 
NAMA GURU/MAHASISWA : NELY TRISNAWATI  

NIM    : 1402408275 

TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

KELAS    : V 

MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

WAKTU   : 07.15-09.00 WIB 

TANGGAL   : 20 April 2012 

 
PETUNJUK  

Baca dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru/mahasiswa 
ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 
tersebut dengan menggunakan butir penilaian dibawah ini: 

1. Merumuskan tujuan/indikator pembelajaran 
1.1 Merumuskan tujuan khusus/indikator model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match 
1.2 Merancang dampak pengiring  

 
 
 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 
2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran  
2.2 Menentukan dan mengembangkan media 

pembelajaran pada model pembelajaran 
kooperatif teknik make a match 

2.3 Memilih sumber belajar  
 

1  2  3  4  

 

 

 
Rata-rata butir 1=A  

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2=B 

3,50

3,33

√ 

√

√ 

  √

√ 
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3. Merencanakan skenario kegiatan   
pembelajaran 
3.1 Menentukan jenis kegiatan dalam model  

pembelajaran kooperatif teknik make a match 
3.2 Menyusun langkah-langkah dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match 
3.3 Menentukan alokasi waktu dalam 

pembelajaran  
3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

untuk belajar  
3.5 Menyiapkan pertanyaan 
 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 
4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar dalam model pembelajaran kooperatif 
teknik make a match 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa 
agar siswa dapat berpartisipasi baik dalam 
kegiatan pembelajaran sesuai model 
pembelajaran kooperatif teknik make a match 

 

 
5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  
5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban  

 

 
 
6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian rencana 
pembelajaran  

6.2 Penggunaan bahasa tulis pada rencana 
pembelajaran  

 

1  2  3  4

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 3=C  
 
1  2  3  4

 

 

 

 

 
Rata-rata butir 4=D  

 
1  2  3  4 

 

 

Rata-rata butir 5=E 

1  2  3  4 

 

 

 
Rata-rata butir 6=F  

√ 

3,40

√ 

√

3,50

4,00

3,50

√

√

√ 

√ 

√

√

√

√ 
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Nilai APKG 1 

  

 

 

                

                    

                    

 

NB = APKG diketik ulang sebagaimana mestinya. 
 

 

                                 Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

                                       ttd 

                           W. Aslamiyah, BA 
                      19520804 197401 2 007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Pengamat 

                ttd 

Aditia Kristia. N. S.Pd 
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HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 

(APKG 2) 

 

NAMA GURU/MAHASISWA : NELY TRISNAWATI  

NIM    : 1402408275 

TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

KELAS    : V 

MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

WAKTU   : 07.15-09.00 WIB 

TANGGAL   : 20 April 2012 

 
PETUNJUK  

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung 
2. Pusatkanlah perhatian observer pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa 
3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 
4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

1.1 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar, dan 
sumber belajar  

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  
 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran  
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 
dalam model pembelajaran kooperatif teknik 
make a match 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

1  2  3  4 

 

 

Rata-rata butir 1=P  

 
1  2  3     4 

 

 

 

 

3,50

√

√ 

√ 

√ 

√ 
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yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan 
lingkungan dalam model pembelajaran 
kooperatif teknik make a match 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 
urutan yang logis  

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 
individual, kelompok atau klasikal  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 
 

 

3. Mengelola interaksi kelas 
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan dengan isi pembelajaran  
3.2 Menangani pertanyaan dan respons siswa  
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

dan gerakan badan  
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa  
3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran  
 

 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar 
4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka 

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa  
4.2 Menunjukan kegairahan dalam mengajar  
4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa untuk menyadari kelebihan 

dan kekurangannya  
4.5 Membantu siswa dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2=Q  

1  2  3  4 

 

 

 

 

 
 

Rata-rata butir 3=R 

  
1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 4=S 

 

3,00

3,20

3,40

√

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

  √

√ 

  √

√ 

√ 
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5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS 

terpadu  
5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu  
5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang  
 

 
 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil 
belajar 
6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran  
6.2 Melaksanakan penilaian pada awal 

pembelajaran  
 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 
7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

 
7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan  

 
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran  
 

 

Nilai APKG 2 

 

 

 

1  2  3  4 

 

 

 

 
Rata-rata butir 5=T 

1  2  3  4 

 

 

 

 

Rata-rata butir 6=U 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 7=V 

 

 

 

 

 

 

3,67

4,00

3,50

√

  √

√ 

√

√

√

√ 

√

√ 
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NB = APKG diketik ulang sebagaimana mestinya. 
 

 
                              Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

                                      ttd 

                         W. Aslamiyah, BA 
                      19520804 197401 2 007 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tegal, 20 April 2012 

         
     
 
 
        Pengamat  

               ttd 

  Aditia Kristia. N, S.Pd 
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Lampiran 5 

 
DESKRIPTOR PENILAIAN PERFORMANSI GURU 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU I (APKG I) 
 
1. Merumuskan tujuan/indikator pembelajaran 

Indikator:1.1Merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau indikator model                             

pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

Penjelasan: Merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau indikator yang sesuai 

dengan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. Butir ini 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rumusan tujuan khusus atau indikator pada model                             

pembelajaran kooperatif teknik make a match dinyatakan dengan 

jelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan tujuan khusus atau indikator pada model                             

pembelajaran kooperatif teknik make a match dinyatakan lengkap, 

bila memenuhi rambu-rambu: 

1) Terdapat subjek belajar (A= audience) 

2) Tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan diukur oleh 

guru (B= behaviour) 

3) Kondisi (C= condition) 

4) Kriteria keberhasilan (D= degree) 

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari yang 

mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke yang kompleks, dari 

yang konkret ke yang abstrak, dan dari berfikir tingkat rendah 

sampai tingkat tinggi. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

  

 

4 

Rumusan tujuan khusus atau indikator 

model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match tidak jelas dan tidak lengkap 

Rumusan tujuan khusus atau indikator 

model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 

jelas tetapi lengkap 

Rumusan tujuan khusus atau indikator 

model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match jelas dan lengkap, atau jelas dan 

logis, atau lengkap dan logis 

Rumusan tujuan khusus atau indikator 

model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match jelas, lengkap dan disusun secara 

logis 

 

Indikator: 1.2 Merancang dampak pengiring  

Penjelasan:  Dampak pengiring adalah kemampuan di luar tujuan khusus pada 

pembelajaran yang terbentuk sebagai dampak iringan kegiatan 

pembelajaran. Dampak pengiring tersebut yaitu seperti kemampuan 

bekerja sama, mengemukakan pendapat, berpikir kritis, bertanggung 

jawab, dan disiplin. 

   Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 
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Untuk menilai butir dampak pengiring pada pembelajaran dapat 

digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi 

tidak operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional tetapi tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional dan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran 

dan sumber belajar 

Indikator: 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran 

Penjelasan: Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran, 

perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman) 

b. Sistematika materi 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir dalam 

bidangnya) 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran pada model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match 

Penjelasan: Media dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

dan tujuan yang sesuai model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match, sehingga memudahkan siswa belajar. Seperti di bawah ini:  

2.2.1 Gambar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

2.2.2 Gambar tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia 

2.2.3 Peta Provinsi Jawa Barat 

2.2.4 Kartu pertanyaan  

2.2.5 Kartu jawaban 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match 

Direncanakan penggunaan dua macam media 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match 

Direncanakan penggunaan tiga macam media 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match 

Direncanakan penggunaan empat sampai lima 

macam media dalam model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match 

  

Indikator : 2.3 Memilih sumber belajar 

Penjelasan: Sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a  

match yaitu berupa nara sumber, buku paket, buku pelengkap, 

lingkungan. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan 

Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa 

Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan 

Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan dalam model pembelajaran kooperatif  

teknik make a match 

Penjelasan: Jenis kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match dapat berupa mendengarkan 

penjelasan guru, tanya jawab, diskusi, dan belajar kelompok. 

   Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya: 

a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran 

b. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan dalam pembelajaran 

c. Sesuai dengan perkembangan anak dalam pembelajaran 

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia dalam pembelajaran 

e. Sesuai dengan sarana yang sesuai pembelajaran 

f. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang ada dalam 

pembelajaran 

g. Memungkinkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match 

Penjelasan: Langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match adalah tahap-tahap pembelajaran yang direncanakan guru 

sejak awal sampai akhir pembelajaran yang sesuai model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. Langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

3.2.1 Guru membagi semua siswa menjadi 6 kelompok 

3.2.2 Guru menyiapkan beberapa kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

3.2.3 Setiap siswa diberi kartu, baik kartu pertanyaan atau kartu 

jawaban 

3.2.4 Guru meminta siswa untuk berdiskusi pada kelompok masing-

masing 

3.2.5 Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan 

kartunya 

3.2.6 Setiap siswa yang telah mendapatkan kartu pasangan yang 

cocok, kemudian diberikan pada kelompok penilai 

       Untuk menilai butir ini harus memenuhi kriteria berikut: 

1. Terperinci 

2. Sistematis 

3. Lengkap 

4. Realistis 

 



138 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu kriteria tampak 

Dua kriteria tampak 

Tiga kriteria tampak 

Empat kriteria tampak 

 

Indikator : 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran  

Penjelasan: Alokasi waktu pembelajaran adalah  pembagian waktu untuk setiap 

tahapan/jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi 

kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran sebagaimana tampak pada 

deskriptor sebagai berikut: 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada 

rencana pembelajaran 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 

awal, inti, dan akhir pembelajaran) dicantumkan 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 

awal, inti, dan akhir pembelajaran) dicantumkan 

dan proporsional 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan (eksplorasi, 

elaborasi, konfirmasi) dalam langkah-langkah 

pembelajaran dirinci secara proporsional 

  

Indikator : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa untuk belajar 

Penjelasan: Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa belajar  

secara aktif. 

         Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mempersiapkan pembukaan dalam pembelajaran (termasuk 

apersepsi) yang menarik bagi siswa 
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b. Mempersiapkan media yang menarik 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan  

Penjelasan: Pertanyaan yang dirancang dapat mencakup pertanyaan tingkat rendah 

yang menuntut kemampuan mengingat dan pemahaman.  Guru 

menyiapkan pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa pada awal 

pembelajaran, menilai siswa dalam proses pembelajaran, dan 

menilai/memotivasi siswa pada akhir pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pertanyaan yang menuntut ingatan (pengetahuan) 

b. Pertanyaan yang menuntut pemahaman 

c. Pertanyaan yang menuntut penerapan (aplikasi) 

d. Pertanyaan yang menuntut adanya keseimbangan atau 

proporsional antara ingatan, pemahaman dan penerapan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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4. Merancang pengelolaan kelas  

Indikator: 4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar dalam model 
pembelajaran kooperatif teknik make a match 

Penjelasan: Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot, dan alat 

pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan  pembelajaran 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut: 

a. Penataan latar ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 

b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis kegiatan 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan alokasi waktu 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan lingkungan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi baik dalam kegiatan pembelajaran sesuai model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match 

Penjelasan: Maksud dari pengorganisasian siswa adalah kegiatan guru dalam 

menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata alur kerja, dan 

cara kerja sesuai model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match. Sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.   

 Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa dalam menentukan kelompok 

b. Penugasan 

c. Alur dan cara kerja yang jelas 
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d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 

Indikator: 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan: Prosedur penilaian meliputi: 

- Penilaian awal 

- Penilaian dalam proses 

            Jenis penilaian meliputi : 

     - Tes tertulis  

     -     Pemgamatan perbuatan/aktivitas belajar siswa 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang 

sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu 

di antaranya sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, 

keduanya sesuai dengan tujuan 

  

Indikator: 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

Penjelasan: Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

pengamatan, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang 

benar atau rambu-rambu jawaban. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian tujuan khusus pembelajaran 

Rumusan pertanyaan mengukur tujuan khusus 

pembelajaran 

Rumusan pertanyaan mengukur tujuan khusus 

pembelajaran dan memenuhi syarat 

penyusunan evaluasi termasuk bahasa efektif 

Rumusan pertanyaan mengukur tujuan khusus 

pembelajaran dan memenuhi syarat 

penyusunan evaluasi termasuk bahasa efektif 

disertai pencantuman kunci jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran 

Penjelasan: Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari 

penampilan fisik rencana pembelajaran. 

        Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah 

b. Tidak banyak coretan 

c. Tampilan bersih dan menarik 

d. Bentuk tulisan ajeg (konsisten) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Indikator : 6.2 Penggunaan bahasa tulis pada rencana pembelajaran 

Penjelasan: Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran hendaknya 

mengikuti kaidah bahasa tulis yang baik. 

      Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif 

b. Pilihan kata tepat 

c. Struktur kalimat baku 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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DESKRIPTOR PENILAIAN PERFORMANSI GURU 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  

  

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator: 1.1 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar dan sumber belajar 

Penjelasan: Indikator ini meliputi penyiapan ruang, alat belajar dan sumber belajar 

yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Alat bantu (media) pembelajaran yang diperlukan tersedia 

b. Sumber belajar yang diperlukan tersedia 

c. Alat bantu (media) pembelajaran diletakkan di tempat yang mudah 

dijangkau 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

  3 

 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator: 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan: Tugas-tugas harian kelas berhubungan atau tidak berhubungan 

langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas harian kelas yang 

efektif dan efisien sangat menunjang proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus 

b. Pengecekan kehadiran siswa 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas 
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d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator: 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan: Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk mulai 

belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memotivasi siswa 

c. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa 

d. Memberikan acuan yang dapat dilakukan dengan menggambarkan 

garis besar materi dan kegiatan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c atau a, b dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d  tampak 
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Indikator: 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi dan lingkungan dalam model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match 

Penjelasan: Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, 

perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa dalam pembelajaran 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada 

pelajaran, disiplin kelas terpelihara) dalam pembelajaran 

d. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan 

belajar (ruang, perabotan, dan perubahan situasi) dalam 

pembelajaran 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator: 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi dan lingkungan dalam 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

Penjelasan: Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas, tidak termasuk 

papan tulis, kapur/spidol dan penghapus. Melainkan media dalam 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match seperti gambar 
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proklamasi kemerdekaan Indonesia, gambar tokoh proklamasi 

kemerdekaan Indonesia, peta Provinsi Jawa Barat, kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Guru menggunakan sendiri  media pada  

pembelajaran kooperatif teknik make a 

match 

Siswa dilibatkan dalam menggunakan media 

pada pembelajaran kooperatif teknik make a 

match 

Siswa dikelompokkan untuk dapat 

menggunakan media pembelajaran 

kooperatif teknik make a match 

Pada hampir seluruh kegiatan inti siswa 

mendapat kesempatan menggunakan media 

secara kelompok atau individual dalam 

pembelajaran kooperatif teknik make a 

match 

 

Indikator:  2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang logis 

Penjelasan: Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat memilih 

dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan 

satu dengan dengan yang lain merupakan tatanan yang runtun. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

  a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar 

  b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain 

  c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan 

    d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau 

PR pada akhir pelajaran 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b; atau a danc; atau b dan 

c tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b dan d; atau 

b, c, dan d tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator: 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, kelompok 

atau klasikal  

Penjelasan: Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi 

perbedaan individual siswa dan membentuk dampak pengiring. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai 

dengan tujuan/materi/kebutuhan siswa 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai 

dengan waktu dan fasilitas pembelajaran 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar 

d.  Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok 

atau individual) yang sedang dikelola 

e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

siswa terlibat secara optimal 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat atau lima deskriptor tampak 
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Indikator : 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu 

pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu 

b.  Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan 

c.  Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran 

d.  Tidak terjadi penyimpangan yang tidak diperlukan selama 

pembelajaran 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator: 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran 

Penjelasan: Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang bertalian 

dengan isi pembelajaran. 

Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat 

ditentukan secara tepat. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan 

tidak ada usaha guru untuk mengurangi 

kebingungan siswa 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit 

dimengerti dan ada usaha guru untuk 

mengurangi tetapi tidak efektif 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit 

dimengerti, ada usaha guru untuk 

mengurangi kebingungan siswa dan efektif 

Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas 

dan mudah dipahami siswa 

 

Indikator : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

Penjelasan: Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan dan  

komentar siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Mengabaikan siswa yang ingin mengajukan 

pendapat   

Tanggap terhadap siswa yang ingin mengajukan 

pendapat, sesekali menggali pertanyaan siswa 

Menggali pertanyaan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan memberikan balikan kepada  

siswa 

Guru meminta siswa lain untuk merespon 

pertanyaan temannya atau menampung respons 

dan pertanyaan siswa untuk kegiatan selanjutnya 
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Indikator: 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk gerakan 

badan 

Penjelasan: Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam berkomunikasi 

dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembicaraan lancar 

b. Pembicaraan dapat dimengerti 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa 

tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan 

jelas 

d.  Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

Penjelasan: Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang 

digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru 

melakukan hal-hal berikut: 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan 

yang sudah diperolehnya 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 

mampu menggali reaksi siswa 

d. Merespon/menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

Penjelasan: Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan  

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, meninjau ulang, dan sebagainya. Kegiatan ini dapat 

terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang tetapi tidak lengkap 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang secara lengkap 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang dengan melibatkan siswa 

Guru membimbing siswa membuat 

rangkuman atau ringkasan atau meninjau 

ulang 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

Indikator: 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. )* 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan. )* 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur 

siswa. )* 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun 

antara guru dengan siswa. )* 

Skala Penilaian Penjelasan )*1 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

)*1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, 
c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan 
memang tidak menuntut dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh 
karena itu, dalam penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, mohon 
dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila keadaan 
tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor tersebut 
sama sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah 
melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal yaitu 
4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga 
salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan 
diberi nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan 
(3) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun 
ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang 
bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu 
melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi nilai 
untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 

Indikator : 4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar  

Penjelasan: Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar 
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 Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara, 

gerakan, dan isyarat. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan: 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah yang menunjukkan 

kesungguhan 

b. Memberikan penekanan pada nada suara pada bagian pelajaran 

penting 

c.  Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan 

d.  Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan serasi 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-hal yang 

dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahadapi kesulitan. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan )*2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap 

siswa yang membutuhkan 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan 

Mendorong siswa untuk memecahkan 

masalahnya sendiri 

Mendorong siswa untuk membantu 

temannya yang membutuhkan 
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)*2 Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami 
kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

Indikator: 4.4 Membantu siswa untuk menyadari kelebihan dan kekurangannya 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap siswa. 

       Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong) 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar 

d.  Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat 

dalam belajar 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 4.5 Membantu siswa dalam menumbuhkan kepercayaan diri 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan 

tentang pendapatnya 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin 
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d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Indikator: 5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS terpadu 

Penjelasan: Konsep IPS terpadu mencakup konsep-konsep antardisiplin/  

interdisiplin ilmu sosial dan ilmu lainnya. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Menyajikan konsep terpadu secara 

verbal (naratif) 

Menyajikan konsep terpadu dengan 

memanfaatkan peta/data/fakta yang 

sesuai dengan materi 

Menyajikan masalah dan 

membahasnya secara terpadu untuk 

memahami konsep 

Membimbing siswa memahami 

konsep terpadu melalui proses 

pemecahan masalah 

 

Indikator: 5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

Penjelasan: Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam 

mengembangkan pemahaman nilai-nilai masa lalu yang dapat 

diterapkan untuk masa kini dan masa yang akan datang. 
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         Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Mendeskripsikan masa silam 

Mengaitkan masa silam dengan masa 

kini 

Menggali nilai masa silam yang 

berguna bagi masa kini 

Menggali nilai masa silam yang dapat 

diprediksi manfaatnya bagi masa 

yang akan datang 

 

Indikator: 5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang 

Penjelasan: Konsep ruang mencakup konsep lokasi, jarak, wilayah, teritorial, 

ruang angkasa, dan dinamika keruangan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Menyajikan konsep secara verbal 

Menyajikan konsep dengan 

menggunakan peta dan data 

Membimbing siswa memahami konsep 

dengan menggunakan peta/data 

Membimbing siswa memahami konsep 

dengan menggunakan peta/data dan 

berdiskusi antar siswa 

 

 6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

Indikator: 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran 

Penjelasan: Penilaian proses pembelajaran bertujuan mendapatkan balikan 

mengenai tingkat pencapaian tujuan proses pembelajaran. 

                     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menilai penguasaan siswa dengan mengajukan pertanyaan 

b. Menilai penguasaan siswa dengan  memberikan tugas  
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c. Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang ditunjukkan 

siswa 

d. Menilai penguasaan siswa melalui isyarat keaktifan yang 

ditunjukkan siswa 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 6.2 Melaksanakan penilaian pada awal pembelajaran 

Penjelasan: Penilaian awal pembelajaran bertujuan menggali pengetahuan siswa 

terhadap materi pelajaran.  

          Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Guru memberikan tes awal tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan 

Sebagian kecil soal tes awal sesuai dengan 

tujuan 

Sebagian besar soal tes awal sesuai dengan 

tujuan 

Semua soal tes awal sesuai dengan tujuan 

 

7. Kesan umum performansi guru 

Indikator: 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

          Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran lancar 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana 



159 

 

 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung 

jawab, dan tenggang rasa) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator: 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

            Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a.  Ucapan jelas dan mudah dimengerti 

b.  Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat) 

c.  Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata 

daerah atau asing) 

d.   Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan: Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa. 

Agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan 

benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti 

menegur, menyuruh, memperbaiki atau menanyakan kembali. 
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 Skala Penilaian Penjelasan )* 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki 

Memperbaiki langsung kesalahan 

berbahasa siswa 

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa 

temannya dengan menuntun 

Mengarahkan kesalahan berbahasa 

sendiri 

  )*  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 
kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal 
(4). 

 

Indikator: 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran.  

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara keseluruhan 

dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, dan 

ketegasan). 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berbusana rapi dan sopan 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang 

bersangkutan 

c.  Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat) 

d.  Tegas dalam mengambil keputusan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 6 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No Nama Siswa 
Aspek Pengamatan Jumlah 

Skor Nilai 1 2 3 4A 4B 5 
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 Cipto. M  √    √     √       √     √  12 60 
2 Devi. M  √    √     √       √     √  12 60 
3 Moch. Rizki    √   √     √        √    √  14 70 
4 Aley Delia    √    √     √   √        √  16 80 
5 Arini Mitha   √     √    √        √    √  14 70 
6 Bobby. S   √    √     √   √        √  16 80 
7 Dera Riski   √    √     √        √   √   12 60 
8 Jaka Setya    √    √     √   √        √  16 80 
9 J. Mayang    √    √     √       √    √  16 80 

10 M. Rifqi    √    √    √        √    √  15 75 
11 M. Tomi   √    √    √   √         √  14 70 
12 M.Faturochman   √    √    √        √    √  15 75 
13 Monica    √   √      √       √    √  15 75 
14 Naswa. N   √   √     √   √     √    √  14 70 
15 Nisrina. S   √   √     √            √  13 65 
16 Oka. F   √   √     √       √    √   12 60 
17 Rayhan    √   √     √   √     √   √   13 65 
18 Rizky. F    √   √     √           √   12 60 
19 Septiana   √    √     √        √   √   12 60 
20 Tri Yoga    √    √    √   √     √   √   14 70 
21 Viky. D    √    √    √            √  14 70 
22 Yoga. R    √    √    √   √     √   √   14 70 
23 Yona. D   √    √     √   √         √  12 60 
24 Yosa. P    √    √     √   √        √  15 75 
25 Yunita. S    √   √     √            √  14 70 
26 Zannuba    √   √     √        √    √  14 70 
27 Ulfa. M   √    √     √       √    √  16 80 
28 Tifanny    √     √    √        √    √  14 70 

Jumlah Siswa 0 7 21 0 0 14 14 0 0 0 21 7 0 6 4 0 0 3 15 0 0 7 21 0   
Jumlah Skor 0 14 63 0 0 28 42 0 0 0 63 28 0 12 12 0 0 6 45 0 0 14 63 0  1950 
Jumlah Skor 
Keseluruhan 77 70 91 75 77 390  
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Rata-rata 2,75 2,50 3,25 2,68 2,75   

Persentase (%) 68,75 62,50 81,25 66,96 68,75 69,64 
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Jadi persentase keaktifan belajar siswa kelas V pada siklus I pertemuan 1 yaitu 69,64%. Maka dapat dikatakan kriteria kualifikasi keaktifan belajar 

siswa tinggi. 

Keterangan Aspek: 

1 = Keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran  

2= Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

3= Keaktifan siswa dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

4A= Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok oleh kelompok penilai pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

(penilaian ini untuk kelompok penilai) 

4B= Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match (penilaian 

ini untuk kelompok pendengar/audience) 

5= Kemampuan siswa dalam kerjasama pada kelompok pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

 

 
Tegal, 17 April 2012  

             Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal               Peneliti 

   

          ttd                                  ttd 

 

       W. Aslamiyah, BA          Nely Trisnawati 
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  19520804 197401 2 007              1402408275    
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Lampiran 7 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No Nama 
Siswa 

Aspek Pengamatan Jumlah 
Skor Nilai 1 2 3 4A 4B 5 

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 Cipto. M   √   √     √        √    √  14 70 
2 Devi. M  √    √     √        √    √  13 65 
3 Moch. Rizki    √    √    √        √    √  15 75 
4 Aley Delia    √    √     √   √         √ 17 85 
5 Arini Mitha    √    √     √       √     √ 17 85 
6 Bobby. S   √    √     √   √         √ 17 85 
7 Dera Riski    √   √     √        √    √  14 70 
8 Jaka Setya    √    √     √   √         √ 17 85 
9 J. Mayang    √    √     √       √     √ 17 85 

10 M. Rifqi    √    √    √        √     √ 16 80 
11 M. Tomi   √    √    √    √         √ 16 80 
12 M.Faturochman   √    √     √       √     √ 17 85 
13 Monica    √   √      √       √     √ 16 80 
14 Naswa. N   √    √     √       √    √  16 80 
15 Nisrina. S   √   √      √   √        √  15 75 
16 Oka. F   √    √    √        √    √  15 75 
17 Rayhan    √    √    √        √    √  15 75 
18 Rizky. F    √   √     √    √        √  14 70 
19 Septiana    √   √     √        √    √  14 70 
20 Tri Yoga    √    √     √       √    √  16 80 
21 Viky. D    √    √     √   √        √  16 80 
22 Yoga. R    √    √    √        √    √  15 75 
23 Yona. D    √   √     √    √        √  14 70 
24 Yosa. P    √    √     √   √        √  16 80 
25 Yunita. S    √    √    √    √        √  15 75 
26 Zannuba    √    √    √        √    √  15 75 
27 Ulfa. M   √    √     √       √     √ 17 85 
28 Tifanny     √    √    √        √    √  15 75 

Jumlah Siswa 0 1 27 0 0 8 20 0 0 0 15 13 0 0 10 0 0 0 18 0 0 0 18 10   
Jumlah Nilai 0 2 81 0 0 16 60 0 0 0 45 52 0 0 30 0 0 0 54 0 0 0 54 40  2170 
Jumlah Skor 
Keseluruhan 

 
83 

 
76 

 
97 

 
84 

 
94 434  

 

Rata-rata 2,96 2,71 3,46 3,00 3,36   

Persentase (%) 74,11 67,86 86,61 75,00 83,93 77,50 
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Jadi persentase keaktifan belajar siswa kelas V pada siklus I pertemuan 2 yaitu 77,50%. Maka dapat dikatakan bahwa kriteria nilai aktivitas belajar 

siswa sangat tinggi. 

 

Keterangan Aspek: 

1= Keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran  

2= Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

3= Keaktifan siswa dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

4A= Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok oleh kelompok penilai pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

(penilaian ini untuk kelompok penilai) 

4B= Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match (penilaian 

ini untuk kelompok pendengar/audience) 

5= Kemampuan siswa dalam kerjasama pada kelompok pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

 

Tegal, 20 April 2012  
                       Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal             Peneliti 

     
       ttd                      ttd   
           

       W. Aslamiyah, BA          Nely Trisnawati 
    19520804 197401 2 007              1402408275 
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Lampiran 8 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

1. Keantuasiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

Keantusiasan merupakan kegairahan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Sehingga siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi 

lebih semangat. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala 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 sebagian besar dalam kegiatan 

pembelajaran 
4 Siswa antusias pada seluruh kegiatan 

pembelajaran 
 

2. Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Hanya satu kali bertanya dengan masih 

menunjukkan rasa takut 
2 Hanya satu kali bertanya dengan tidak 

menunjukkan rasa takut 
3 Hanya dua kali bertanya dengan tidak 

menunjukkan rasa takut 
4 Tiga kali bertanya dengan tidak menunjukkan 

rasa takut 
  

3. Keaktifan siswa dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif teknik   

make a match 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Semangat yang tinggi dalam mencari pasangan kartu 
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b. Memasangkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban dengan tepat 

c. Memasangkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban dengan waktu singkat 

d. Menuangkan hasil kerja pada LKS dengan tepat 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

4. A. Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok oleh 

kelompok penilai pada model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match (penilaian ini untuk kelompok penilai) 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menjelaskan hasil kerja secara terinci 

b. Menjelaskan hasil kerja secara jelas 

c. Menjelaskan hasil kerja secara sistematis 

d. Menjelaskan hasil kerja secara lengkap 

e. Menjelaskan hasil kerja secara lancar 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Minimal satu sampai dua deskriptor tampak 
2 Minimal tiga deskriptor tampak 
3 Minimal empat deskriptor tampak 
4 Minimal limadeskriptor tampak 

  

B. Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok pada 

model  pembelajaran  kooperatif  teknik  make  a  match  (penilaian  ini  untuk 

kelompok pendengar/audience) 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan dengan cermat 

b. Memberikan tanggapan 

c. Mengajukan pertanyaan 

d. Membantu memberikan solusi jawaban yang benar 
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Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

5.  Kemampuan  siswa  dalam  kerjasama  pada  kelompok  pada  model  pembelajaran 

kooperatif teknik make a match 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berinteraksi dengan setiap anggota kelompok. 

b. Siswa memberi dan menerima pendapat dalam menyelesaikan masalah. 

c. Berdiskusi mencari solusi dalam memecahkan masalah. 

d. Menghargai kesepakatan kelompok. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 9 
 

KISI-KISI SOAL TES AWAL 1 
Jenis Sekolah  : Sekolah Dasar        Jumlah Soal  : 15 butir soal 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)      Bentuk Soal  : Pilihan ganda = 10 Soal 
Kelas/Semester  : V/2              Isian singkat   =  5  Soal 
Alokasi Waktu  : 20 menit        Materi Pokok  : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
Standar Kompetensi     : Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi  
Dasar Sub Materi Indikator 

 Soal 
Bentuk 

Soal 

Aspek 
Kognitif 

 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor  
Soal 

Menghargai jasa dan 
peranan tokoh 
perjuangan dalam 
memproklamasikan 
kemerdekaan 
Indonesia. 

a. Peristiwa Pertemuan di 
Dalat 

b. Peristiwa 
Rengasdengklok 

c. Perumusan Teks 
Proklamasi 

d. Peristiwa Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia 

1. Siswa dapat menyatakan maksud dari janji 
kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang 
kepada Indonesia. 

Pilihan 
Ganda C2 Sulit 1 

2. Siswa dapat menentukan tanggal kemerdekaan 
Negara Indonesia

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 2 

3. Siswa dapat menyatakan penyebab terjadinya 
peristiwa Rengasdengklok 

Pilihan 
Ganda C2 Sulit 3 

4. Siswa dapat menentukan tokoh yang bukan 
perumus teks proklamasi Indonesia

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 4 

5. Siswa dapat menyatakan tujuan dari berita 
proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk  
disebarluaskan ke luar negeri 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 5 

6. Siswa dapat menentukan tempat Ir. Soekarno 
dan Drs. Moh. Hatta diamankan oleh golongan 
muda 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 6 

7. Siswa dapat menentukan kota di Jepang yang 
dibom Sekutu tanggal 6 Agustus 1945 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 7 

8. Siswa dapat menyatakan tujuan Ir. Soekarno 
dan Drs. Moh. Hatta dibawa ke Rengasdengklok Pilihan 

Ganda C2 Sulit 8 
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Kompetensi Dasar Sub 
Materi Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Aspek 
Kognitif 

 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor  
Soal 

  9. Siswa dapat menyatakan arti penting dari 
proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi Bangsa 
Indonesia  

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 9 

10. Siswa dapat menyatakan alasan Laksamana 
Muda Tadashi Maeda mempersilakan rumahnya 
untuk melaksanakan perumusan teks proklamasi 
Indonesia 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 10 

11. Siswa dapat menyebutkan kota di Jepang yang 
dibom oleh Sekutu tanggal 9 Agustus 1945 

Isian 
Singkat C1 Mudah 1 

12. Siswa dapat menjelaskan peristiwa 
Rengasdengklok  

Isian 
Singkat C2 Sulit 2 

13. Siswa dapat menjelaskan tugas Ir. Soekarno 
pada peristiwa proklamasi Indonesia 

Isian 
Singkat C2 Sedang 3 

14. Siswa dapat memecahkan kegiatan yang 
dilakukan oleh anak-anak untuk mengisi 
kemederkaan dalam rangka pencerdasan bangsa 

Isian 
Singkat C3 Sedang  4 

15. Berdasarkan gambar, siswa dapat menyebutkan 
salah satu nama tokoh golongan tua dalam 
perumusan teks proklamasi 

Isian 
Singkat C1 Mudah 5 

Tegal, 11 April 2012 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal                Peneliti 

       ttd                        ttd 
          

    W. Aslamiyah, BA            Nely Trisnawati 
                 19520804 197401 2 007                                                                                                                          1402408275 
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Lampiran 10 

SOAL TES AWAL 1 

Nama: 

No. Absen: 

Waktu: 20 menit 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan cara disilang (X)! 

1. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan maksud 

supaya ....    

a. Negara Jepang memberikan penghormatan pada Sekutu  

b. Bangsa Indonesia agar membantu Jepang melawan Sekutu  

c. Bangsa Indonesia memberikan dukungan pada Sekutu  

d. Negara Jepang bersatu dengan Sekutu dan Indonesia  

2. Indonesia telah dinyatakan merdeka dari penjajah pada tanggal .... 

a. 14 Agustus 1945    c. 16 Agustus 1945 

b. 15 Agustus 1945    d. 17 Agustus 1945 

3. Penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok karena .... 

a. terlaksanakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

b. penandatanganan  teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

c. adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda 

d. adanya janji dari Jepang memberikan kemerdekaan pada Indonesia 

4. Tokoh-tokoh di bawah ini merupakan perumus teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia, kecuali .... 

a. Ir Soekarno     c. Muhammad Yamin 

b. Dr. Moh. Hatta    d. Mr. Achmad Soebardjo 

5. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan ke luar negeri 

dengan tujuan agar .... 

a. membatalkan perjanjian kedatangan Sekutu ke Indonesia 

b. menunjukkan bahwa Indonesia telah terlepas dari penjajah 

c. mendapatkan dukungan yang banyak dari negara lain 

d. mendapatkan hinaan balik dari Negara Jepang  
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6. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diamankan para golongan muda ke 

Provinsi Jawa Barat tepatnya di daerah .... 

a. Rengasdengklok    c. Cirebon 

b. Sumedang     d. Indramayu 

7. Kota di Jepang yang dibom oleh Sekutu tanggal 6 Agustus 1945 yaitu .... 

a. Tokyo     c. Hiroshima 

b. Nagasaki     d. Kyoto 

8. Tujuan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibawa ke Rengasdengklok yaitu 

agar .... 

a. tidak mendapat pengaruh dan tekanan dari Jepang   

b. mendapatkan sebutan Bapak Proklamator Indonesia  

c. tidak mendapatkan ancaman dari rakyat Indonesia 

d. mendapatkan perlindungan keamanan dari Jepang 

9. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai arti penting bagi Bangsa 

Indonesia yaitu Indonesia  .... 

a. belum bebas dari penjajah asing  

b. tidak mampu mengatur negara sendiri 

c. merdeka karena pemberian Sekutu untuk Bangsa Indonesia 

d. merdeka atas usaha sendiri untuk bebas dari penjajah asing 

10. Alasan Laksaman Muda Tadashi Maeda mau mempersilakan rumahnya 

untuk melaksanakan perumusan teks proklamasi karena  .... 

a. Laksamana Muda Tadashi Maeda bersimpati terhadap perjuangan 

Bangsa Indonesia 

b. Laksamana Muda Tadashi Maeda memamerkan rumah baru pada 

Bangsa Indonesia 

c. Negara Indonesia ingin mengunjungi rumah baru Laksamana Muda 

Tadashi Maeda 

d. Laksamana Muda Tadashi Maeda ingin mengetahui taktik serangan 

Negara Indonesia pada Jepang 
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B. Isilah titik-titik di bawah ini! 

1. Kota di Jepang yang dibom oleh Sekutu tanggal 9 Agustus 1945 yaitu .... 

2. Peristiwa yang terjadi pada peristiwa Rengasdengklok adalah .... 

3. Tugas Ir. Soekarno pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

yaitu  .... 

4. Kegiatan untuk mengisi kemerdekaan yang dapat dilakukan oleh anak-

anak dalam rangka pencerdasan bangsa yaitu .... 

5.  

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tokoh di samping merupakan tokoh yang 

bergabung dalam golongan tua serta ikut dalam 

merumuskan teks proklamasi yaitu .... 
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Lampiran 11 
KUNCI JAWABAN  
SOAL TES AWAL 1 

 
A. Pilihan Ganda 

1. B   
2. D  
3. C  
4. C  
5. B  
6. A  
7. C  
8. A  
9. D  
10. A  

  

 
B. Isian Singkat 

1. Nagasaki 
2. Peristiwa pengamanan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 
3. Membacakan teks proklamasi 
4. Belajar yang giat 
5. Mr. Achmad Soebardjo 

 
 

Nilai Akhir: 
Pilihan Ganda: 1 x 10 = 10 
Isian Singkat  : 2 x 5  =  10 + 

        20  
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Lampiran 12 
NILAI TES AWAL 1  

No Nama Siswa Nilai 
KKM 67 

Tuntas Tidak  
Tuntas 

1 Cipto. M 55  √ 
2 Devi. M 55  √ 
3 Moch. Rizki  30  √ 
4 Aley Delia  55  √ 
5 Arini Mitha  60  √ 
6 Bobby. S 75 √  
7 Dera Riski  70 √  
8 Jaka Setya  55  √ 
9 J. Mayang  70 √  
10 M. Rifqi  70 √  
11 M. Tomi 75 √  
12 M.N. Faturochman 60  √ 
13 Monica  30  √ 
14 Naswa. N 60  √ 
15 Nisrina. S 70 √  
16 Oka F 70 √  
17 Rayhan  55  √ 
18 Rizky. F  45  √ 
19 Septiana  45  √ 
20 Tri Yoga  80 √  
21 Viky. D  75 √  
22 Yoga. R  55 √ 
23 Yona. D  60 √ 
24 Yosa. P  55  √ 
25 Yunita. S  80 √  
26 Zannuba  80 √  
27 Ulfa. M 80 √  
28 Tifanny   70 √  

Jumlah 1740 13 15 
Nilai Terendah 30 2 siswa 
Nilai Tertinggi 80 4 siswa 

Rata-rata  62,14 
Tuntas Belajar Klasikal 46,43% 

              

  Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal         Peneliti 
 
      ttd                ttd 
 

      W. Aslamiyah, BA    Nely Trisnawati 
  19520804 197401 2 007        1402408275 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Sekolah  : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Waktu pelaksanaan : 17 April 2012 

 

A.Standar Kompetensi 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan                             

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan peristiwa pertemuan di Dalat (Vietnam Selatan). 

2. Menyebutkan kronologi peristiwa Rengasdengklok. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang Peristiwa Pertemuan di 

Dalat (Vietnam Selatan) dan Peristiwa Rengasdengklok dalam 

pembelajaran kooperatif teknik make a match, siswa dapat menjelaskan 

sebuah kronologi peristiwa pertemuan di Dalat (Vietnam Selatan)  di 

depan guru dan teman-teman yang lain. 

2. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran kooperatif teknik make a match, 

siswa dapat menyebutkan 3 tokoh pergerakan nasional yang menuju ke 

Dalat (Vietnam Selatan) kepada guru dan teman-teman yang lain. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia dan Peristiwa Rengasdengklok dalam 

pembelajaran kooperatif teknik make a match, siswa dapat menceritakan 

sebuah kronologi terjadinya peristiwa Rengasdengklok dihadapan guru 
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dan teman-teman yang lain. 

4. Setelah semua siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dalam teknik 

make a match, siswa dapat menceritakan sebuah penyebab peristiwa 

Rengasdengklok secara singkat kepada guru dan teman-teman yang lain. 

5. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran kooperatif teknik make a match, 

siswa dapat menyebutkan 3 tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok 

kepada guru dan teman-teman yang lain. 

E. Materi Pembelajaran 

Peristiwa Pertemuan di Dalat  dan  

Peristiwa Rengasdengklok 

Menjelang proklamasi kemerdekaan, Indonesia berada dalam kekuasaan 

Jepang. Saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan Sekutu. 

Pasukan Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, dan Perancis. Jepang 

memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan maksud supaya Bangsa 

Indonesia agar mau membantu Jepang melawan Sekutu. Kesempatan itu 

digunakan oleh Bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ada 

beberapa peristiwa sejarah menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 

yang patut kita ketahui. 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. 

Rajiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta memenuhi 

undangan Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Jenderal Terauchi adalah 

Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. 

Pertemuan di Dalat, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintahan Jepang 

telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Keputusan 

itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang. Bom atom 

pertama dijatuhkan di Kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom atom 

kedua dijatuhkan di Kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, 

Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 

Agustus 1945.  
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Berita kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia yaitu Sutan 

Syahrir lewat siaran radio luar negeri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan 

Syahrir menunggu kedatangan Drs. Moh. Hatta dari Dalat. Syahrir mendesak agar 

proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI. Menurut Syahrir, Negara Indonesia yang 

lahir dengan dengan cara demikian akan dicap oleh Sekutu sebagai negara buatan 

Jepang. Syahrir mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Ir. 

Soekarno saja sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat lewat siaran radio. 

  Pada tanggal 15 Agustus 1945 golongan muda yang terdiri dari Wikana, 

Sutan Syahrir, Sukarni dan lain-lain mendesak Ir. Soekarno untuk segera 

mengumumkan kemerdekaan Indonesia tetapi ditolak oleh golongan tua seperti Ir. 

Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Pada tanggal 16 Agustus 

1945 Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibawa oleh Sukarni ke Rengasdengklok 

Jawa Barat. Tujuannya yaitu supaya terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan 

pemerintah Jepang. Mereka kembali ke Jakarta dan diamankan di rumah 

Laksamana Muda Tadashi Maeda (Angkatan Laut Jepang yang membantu proses 

proklamasi Indonesia).  

F. Metode dan Model Pembelajaran: 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Pemberian tugas 

2. Model Pembelajaran : 

a. Kooperatif teknik make a match 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal     (Waktu:25 menit) 

a. Salam 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Mengondisikan siswa 

e. Melaksanakan tes awal 1 (20 menit) 
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f. Menyiapkan buku IPS kelas V  

g. Apersepsi: 

1) Apakah kalian tahu arti dari negara penjajah? 

2) Sebutkan negara-negara yang menjajah Indonesia? 

2. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi      (Waktu:30 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai tentang Peristiwa 

Pertemuan di Dalat (Vietnam Selatan) dan Peristiwa 

Rengasdengklok. 

2) Menggali pengetahuan siswa tentang Peristiwa Pertemuan di Dalat 

(Vietnam Selatan) dan Peristiwa Rengasdengklok. 

3) Menjelaskan materi tentang Peristiwa Pertemuan di Dalat (Vietnam 

Selatan) dan Peristiwa Rengasdengklok. 

b. Elaborasi      (Waktu:30 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Membagi semua siswa menjadi 6 kelompok. 

Pembentukkan kelompok: 

a) Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok make a match 

yang terdiri dari 5-6 siswa 

b) Guru menjelaskan jalannya pembelajaran make a match 

(kesepakatan pembelajaran make a match). 

c) Guru memberikan lembar kerja siswa kepada setiap kelompok. 

d) Guru menyiapkan dan membagikan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban yang berisi tentang Peristiwa Pertemuan di Dalat 

(Vietnam Selatan) dan Peristiwa Rengasdengklok kepada siswa. 

e) Guru membunyikan peluit sebagai tanda bahwa pembelajaran 

make a match telah dimulai. 

f) Guru meminta siswa memikirkan soal/jawaban dari kartu yang 

mereka pegang. 

Kerja Kelompok: 
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a) Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang 

dipegangnya. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

b) Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan kartu 

selama 5-10 menit. Jika siswa menemukan pasangannya tepat 

waktu dan jawabannya benar maka pasangan tersebut mendapat 

poin. 

c) Siswa mendiskusikan hasil kerja dengan kelompok masing-

masing dan mengisikan LKS yang disediakan oleh guru. 

d) Siswa yang sebagai kelompok penilai mempresentasikan LKS 

hasil kerja dari kelompok pemegang kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban. 

c. Konfirmasi      (Waktu: 10 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

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

belum dipahami siswa. 

2) Memberikan penguatan pada siswa. 

3. Kegiatan Akhir     (Waktu: 10 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari. 

b. Guru memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. 

H. Media Belajar 

1. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

2. Gambar-gambar tokoh Peristiwa Pertemuan di Dalat (Vietnam Selatan) 

dan tokoh peristiwa Rengasdengklok 

3. Peta Provinsi Jawa Barat 

 

I. Sumber Belajar 

1. Thayeb, dkk. 2008. IPS Terpadu untuk Kelas V. Jakarta: Erlangga. Hal: 

161-162. 
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2. Yuliati dan Munajat. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas V. 

Jakarta: PT Pusaka Tiga Kelana Bse. Hal: 130-131. 

3. Sidiq, Munawar. 2011. Dimensi Kelas V. Solo: CV Ar-Rahman. Hal: 33-

36. 

 

J. Penilaian 

1. Jenis Penilaian  : Penilaian awal dan proses  

2. Teknik penilaian  : Tes tertulis dan pengamatan aktivitas belajar siswa 

3. Bentuk Instrumen : Pilihan ganda, isian singkat, dan lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa 

4. Instrumen   : Soal 

       

       Tegal, 17 April 2012 

       Pengamat            Peneliti 
 

              ttd               ttd 
 

   Khaeriyah, S.Pd     Nely Trisnawati 
19681116 200212 2 002       1402408275 

 
 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

           
       ttd 
 

W. Aslamiyah, BA 
19520804 197401 2 007 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Sekolah  : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Waktu pelaksanaan : 20 April 2012 

 

A.Standar Kompetensi 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan                             

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. Indikator 

1. Mengidentifikasi beberapa tokoh dalam perumusan teks proklamasi. 

2. Menjelaskan peristiwa pembacaan teks proklamasi. 

3. Menyebutkan kebermaknaan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah semua siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dalam teknik 

make a match, siswa dapat mengidentifikasi 3 tokoh dalam perumusan 

teks proklamasi dengan benar di depan guru dan teman-teman yang lain. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dalam pembelajaran kooperatif teknik make a match, siswa 

menceritakan sebuah kronologi peristiwa perumusan teks proklamasi 

secara berurutan kepada guru dan teman-teman yang lain. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dalam pembelajaran kooperatif teknik make a match, siswa 
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dapat menceritakan sebuah kronologi peristiwa pembacaan teks 

proklamasi secara singkat di depan guru dan teman-teman yang lain. 

4. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran kooperatif teknik make a match, 

siswa dapat menyebutkan 3 tokoh dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia kepada guru dan teman-teman yang lain. 

5. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dalam pembelajaran kooperatif teknik make a match, siswa 

dapat menyebutkan 3 makna atau hikmah dari adanya peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di depan 

guru dan teman-teman yang lain. 

E. Materi Pembelajaran 

Perumusan Teks Proklamasi dan  

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 02.30 WIB di rumah Laksamana 

Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta merumuskan teks 

proklamasi Indonesia oleh golongan tua dan muda. Teks proklamasi diketik oleh 

Sayuti Melik. Sukarni mengusulkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang 

membubuhkan tanda tangan di bawah teks proklamasi serta Ir. Soekarno 

membacakan teks proklamasi. Teks yang sudah ditandatangani Soekarno-Hatta 

diperbanyak dan disebarluaskan keseluruh tanah air dan dunia melalui surat kabar, 

radio dan mulut kemulut. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan oleh Ir. 

Soekarno yang didampingi Drs. Moh. Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 

Jakarta pukul 10.00 WIB di halaman rumah Ir. Soekarno. Pengibaran bendera 

pusaka merah putih dilaksanakan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Bendera 

pusaka merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati (Istri dari Ir. Soekarno). 

Berita mengenai proklamasi dimuat disurat kabar England Post dan Radio NHK 

serta Domei (milik Jepang). Sedangkan surat kabar di Indonesia yang ikut 

menyebarluaskan berita proklamasi yaitu Tjahaya dan Soeara Asia. Sejak itu, 

bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari belenggu 

penjajah.  
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Kebermaknaan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari, sebagai berikut: 

1. Terjalin persatuan Bangsa Indonesia 

2. Timbul rasa cinta pada tanah air Indonesia 

3. Timbul rasa rela berkorban antar sesama manusia 

4. Timbul rasa untuk saling tolong menolong antar manusia 

5. Melakukan kegiatan yang berguna dalam mengisi kemerdekaan 

Indonesia, seperti: belajar dengan giat 

F. Metode dan Model Pembelajaran: 

1. Metode Pembelajaran: 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Pemberian tugas 

2. Model Pembelajaran: 

a. Kooperatif teknik make a match 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal     (Waktu:10 menit) 

a. Salam 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Mengondisikan siswa 

e. Menyiapkan buku IPS kelas V  

f. Meminta siswa untuk membahas dan mengumpulkan pekerjaan 

rumah/tugas yang telah diberikan guru pada pertemuan 1. 

g. Apersepsi: 

1) Menyanyikan lagu “17 Agustus” 

2) Tahukah kalian, memperingati hari apa setiap tanggal 17 Agustus di 

Indonesia? 

2. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi      (Waktu:30 menit) 
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Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai tentang Perumusan 

Teks Proklamasi dan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia. 

2) Menggali pengetahuan siswa tentang Perumusan Teks Proklamasi 

dan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

3) Menjelaskan materi tentang Perumusan Teks Proklamasi dan 

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

b. Elaborasi      (Waktu:30 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Membagi semua siswa menjadi 6 kelompok. 

Pembentukkan kelompok: 

a) Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok make a match 

yang terdiri dari 5-6 siswa 

b) Guru menjelaskan jalannya pembelajaran make a match 

(kesepakatan pembelajaran make a match). 

c) Guru memberikan lembar kerja siswa kepada setiap kelompok. 

d) Guru menyiapkan dan membagikan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban yang berisi tentang Perumusan Teks Proklamasi dan 

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

e) Guru membunyikan peluit sebagai tanda bahwa pembelajaran 

make a match telah dimulai. 

f) Guru meminta siswa memikirkan soal/jawaban dari kartu yang 

mereka pegang. 

Kerja Kelompok: 

a) Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang 

dipegangnya. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

b) Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan kartu 

selama 5-10 menit. Jika siswa menemukan pasangannya tepat 
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waktu dan jawabannya benar maka pasangan tersebut mendapat 

poin. 

c) Siswa mendiskusikan hasil kerja dengan kelompok masing-

masing dan mengisikan LKS yang disediakan oleh guru. 

d) Siswa yang sebagai kelompok penilai mempresentasikan LKS 

hasil kerja dari kelompok pemegang kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban. 

c. Konfirmasi      (Waktu: 10 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

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

belum dipahami siswa. 

2) Memberikan penguatan pada siswa. 

3. Kegiatan Akhir     (Waktu: 25 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari. 

b. Guru memberi tes formatif pada siswa. (20 menit) 

H. Media Belajar 

1. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

2. Gambar-gambar tokoh peristiwa perumusan teks proklamasi Indonesia  

3. Gambar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

I. Sumber Belajar 

1. Thayeb, dkk. 2008. IPS Terpadu untuk Kelas V. Jakarta: Erlangga. Hal: 

161-162. 

2. Yuliati dan Munajat. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas V. 

Jakarta: PT Pusaka Tiga Kelana Bse. Hal: 130-131. 

3. Sidiq, Munawar. 2011. Dimensi Kelas V. Solo: CV Ar-Rahman. Hal: 33-36. 

 

J. Penilaian 

1. Jenis penilaian  : Penilaian proses dan akhir 

2. Teknik penilaian : Pengamatan aktivitas belajar siswa dan tes tertulis 
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3. Bentuk instrumen :Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, tes 

pilihan ganda dan isian singkat 

4. Instrumen   : Soal 

 

       Tegal, 20 April 2012 

   

   Pengamat            Peneliti 

          ttd              ttd   

   Aditia Kristia. N, S,Pd     Nely Trisnawati 

           1402408275 

      
Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

   

         ttd 

 

W. Aslamiyah, BA 
19520804 197401 2 007 
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Lampiran 15 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Carilah pasangan kartu pertanyaan/kartu jawaban sehingga menjadi pasangan 
kartu soal-jawaban yang cocok! 
Sesi 1 
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 
1 Pembahasan peristiwa pertemuan di Dalat .... 

2 Daerah yang dijadikan tempat pengamanan 
Ir.Soekarno dan Drs.Moh. Hatta .... 

3 Tokoh dalam peristiwa peristiwa 
pertemuan di Dalat .... 

4 Penyebab peristiwa Rengasdengklok .... 
5 Tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok .... 

Jumlah skor yang benar  
 
Sesi 1 
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 
.... Pemerintahan Jepang untuk 

memberikan kemerdekaan 
kepada Indonesia  

2 .... Rengasdengklok Jawa Barat 

3 
.... Ir. Soekarno, Dr. Rajiman 

Wedyodiningrat, dan 
Drs.Moh. Hatta 

4 

.... Adanya perbedaan pendapat 
antara golongan tua dan 
muda dalam menentukan 
proklamasi kemerdekaan 
Indonesia  

5 .... Ir. Soekarno, Drs.Moh. Hatta, 
Wikana, Yusuf Kunto 

Jumlah skor yang benar  

 
Sesi 2  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 
1 Pembahasan peristiwa pertemuan di Dalat .... 

2 Tujuan dari adanya peristiwa 
Rengasdengklok .... 

3 Tokoh dalam peristiwa peristiwa pertemuan 
di Dalat ....   

4 Penyebab adanya peristiwa Rengasdengklok .... 
5 Tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok .... 

Jumlah skor yang benar  
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Sesi 2  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 .... Pemerintahan Jepang untuk memberikan 
kemerdekaan kepada Indonesia  

2 .... Agar tidak mendapat pengaruh dan 
ancaman dari Jepang 

3 .... Dr. Rajiman Wedyodiningrat, 
Ir.Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta 

4 
.... Adanya perbedaan pendapat antara 

golongan tua dan golongan muda dalam 
menentukan kemerdekaan Indonesia 

5 .... Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Wikana, 
Sukarni, Sutan Syahrir 

Jumlah skor yang benar  

 
Sesi 3  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 Pembahasan peristiwa 
pertemuan di Dalat .... 

2 Pengertian peristiwa 
Rengasdengklok .... 

3 Tokoh dalam peristiwa peristiwa 
pertemuan di Dalat .... 

4 Penyebab dari adanya  peristiwa 
Rengasdengklok .... 

5 Tokoh dalam peristiwa 
Rengasdengklok .... 

Jumlah skor yang benar  
 
Sesi 3  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 .... Pemerintahan Jepang untuk memberikan 
kemerdekaan kepada Indonesia  

2 .... Peristiwa pengamanan Ir. Soekarno dan 
Drs. Moh. Hatta oleh golongan mata 

3 .... Dr. Rajiman Wedyodiningrat, 
Ir.Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta  

4 
.... Adanya perbedaan pendapat antara 

golongan tua dan muda dalam 
menentukan kemerdekaan Indonesia 

5 .... Sutan Syahrir, Sukarni, Wikana,  
Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta 

Jumlah skor yang benar  
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Lampiran 16 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Carilah pasangan kartu pertanyaan/kartu jawaban sehingga menjadi pasangan 
kartu soal-jawaban yang cocok! 
Sesi 1 
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 Tujuan adanya pelaksanaan peristiwa 
proklamasi Indonesia .... 

2 Tokoh-tokoh yang termasuk golongan muda 
dalam perumusan teks proklamasi Indonesia .... 

3 Jenderal angkatan laut Jepang yang rumahnya 
dijadikan tempat perumusan teks proklamasi .... 

4 
Kegiatan yang bermakna dalam mengisi 
kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh 
siswa dalam kehidupan sehari-hari 

.... 

5 Tanggal Indonesia merdeka dan bebas dari 
penjajah asing .... 

Jumlah skor yang benar  
 
Sesi 1 
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 .... Menunjukkan bahwa Indonesia telah terbebas 
dari penjajah asing 

2 .... Sukarni, Sutan Syahrir, Wikana dan Darwis 

3 .... Laksamana Muda  
Tadashi Maeda 

4 .... Belajar dengan giat 
5 .... 17 Agustus 1945 

Jumlah skor yang benar  
 
Sesi 2  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 Tujuan adanya pelaksanaan peristiwa 
proklamasi Indonesia .... 

2 Tokoh-tokoh yang termasuk golongan tua 
dalam perumusan teks proklamasi Indonesia .... 

3 Pemuda Indonesia yang pertama kali 
mendengar  kekalahan Jepang atas Sekutu .... 

4 
Kebermaknaan dari peristiwa proklamasi 
kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan 
sehari-hari 

.... 

5 Tanggal pembacaan teks proklamasi oleh Ir. 
Soekarno .... 

Jumlah skor yang benar  
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Sesi 2  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 .... Indonesia tidak akan lagi 
terjajah oleh penjajah asing 

2 .... Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta 
dan Mr. Ahmad Subarjo 

3 .... Sutan Syahrir 

4 .... Timbul rasa untuk saling tolong 
menolong antar manusia 

5 .... 17 Agustus 1945 
Jumlah skor yang benar  

  
Sesi 3  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 Tujuan adanya pelaksanaan peristiwa 
proklamasi Indonesia .... 

2 
Tokoh-tokoh yang termasuk golongan tua 
dalam perumusan teks proklamasi 
Indonesia 

.... 

3 
Kegiatan yang bermakna dalam mengisi 
kemerdekaan Indonesia yang dilakukan 
oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari 

.... 

4 Maksud dari adanya pelaksanaan 
perumusan teks proklamasi Indonesia .... 

5 Tempat yang dijadikan sebagai proses 
pembacaan teks proklamasi Indonesia .... 

Jumlah skor yang benar  

 
Sesi 3  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 
.... Menunjukkan bahwa Indonesia 

mencapai kemerdekaan dari 
usaha sendiri 

2 
.... Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta 

dan Mr. Ahmad Subarjo 
3 .... Belajar dengan giat 

4 

.... Untuk menyusun teks 
proklamasi Indonesia yang 
dijadikan sebagai bukti nyata 
Indonesia telah merdeka 

5 .... Jalan Pegangsaan Timur No. 56 
Jakarta 

Jumlah skor yang benar  
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Lampiran 17 
KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS I  

 
Jenis Sekolah  : Sekolah Dasar        Jumlah Soal  : 15 butir soal 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)      Bentuk Soal  : Pilihan ganda = 10 Soal 
Kelas/Semester  : V/2              Isian singkat   =  5  Soal 
Alokasi Waktu  : 20 menit        Materi Pokok  : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
Standar Kompetensi     : Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi  
Dasar 

Sub Materi 
 

Indikator 
Soal 

Bentuk 
Soal 

Aspek 
Kognitif 

 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor 
Soal 

Menghargai jasa dan 
peranan tokoh 
perjuangan dalam 
memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia 
 
 

a. Peristiwa Pertemuan di 
Dalat 

b. Peristiwa Rengasdengklok 
c. Perumusan Teks 

Proklamasi 
d. Peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia 
 
 

1. Siswa dapat menentukan kota di Jepang yang 
dibom oleh Sekutu tanggal 6 Agustus 1945 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 1 

2. Siswa dapat menyatakan tujuan berita 
proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk  
disebarluaskan ke luar negeri

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 2 

3. Siswa dapat menentukan tempat Ir. Soekarno 
dan Drs. Moh. Hatta diamankan oleh golongan 
muda 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 3 

4. Siswa dapat menentukan tokoh yang bukan 
perumus teks proklamasi Indonesia 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 4 

5. Siswa dapat menentukan tanggal kemerdekaan 
Negara Indonesia 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 5 

6. Siswa dapat menyatakan penyebab terjadinya 
peristiwa Rengasdengklok 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 6 

7. Siswa dapat menyatakan maksud dari janji 
kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang 
kepada Indonesia 

Pilihan 
Ganda C2 Sulit 7 
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8. Siswa dapat menyatakan tujuan Ir. Soekarno 
dan Drs. Moh. Hatta dibawa ke 
Rengasdengklok 

Pilihan 
Ganda 

C2 Sulit 8 
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Kompetensi Dasar Sub 
Materi Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Aspek 
Kognitif 

 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor  
Soal 

  9. Siswa dapat menyatakan arti penting dari 
proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi 
Bangsa Indonesia 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 9 

10. Siswa dapat menyatakan alasan Laksamana 
Muda Tadashi Maeda mempersilakan 
rumahnya untuk melaksanakan perumusan 
teks proklamasi Indonesia 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 10 

11. Siswa dapat menyebutkan kota di Jepang yang 
dibom oleh Sekutu tanggal 9 Agustus 1945 

Isian 
Singkat C1 Mudah 1 

12. Siswa dapat menjelaskan peristiwa 
Rengasdengklok 

Isian 
Singkat 

C2 Sulit 2 

13. Siswa dapat menjelaskan tugas Ir. Soekarno 
pada peristiwa proklamasi Indonesia 

Isian 
Singkat C2 Sedang 3 

14. Siswa dapat memecahkan kegiatan yang 
dilakukan oleh anak-anak untuk mengisi 
kemederkaan dalam rangka pencerdasan 
bangsa 

Isian 
Singkat C3 Sedang  4 

15. Berdasarkan gambar, siswa dapat 
menyebutkan salah satu nama tokoh golongan 
tua dalam perumusan teks proklamasi 

Isian 
Singkat C1 Mudah 5 

Tegal, 11 April 2012 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal        Peneliti 

                
       ttd                ttd 
             

                 W. Aslamiyah, BA                          Nely Trisnawati 
               19520804 197401 2 007                  1402408275 
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Lampiran 18 
ANALISIS BUTIR SOAL SIKLUS I 

PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : V/2 
Penelaah  : Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd 
Dalam menganalisis butir soal, penelaah perlu memperhatikan petunjuk pengisian formatnya. Petunjuknya adalah seperti berikut ini: 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format!  
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom "Ya" bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom "Tidak" bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, tuliskan alasan pada teks soal dan perbaikannya 

No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1  2  3 4 5 6  7 8 9 10

Ya  Tidak  Ya  Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya  Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
A 
1 

Materi 
Soal sesuai 
dengan 
indikator 
(menuntut tes 
tertulis untuk 
bentuk pilihan 
ganda 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

2 Materi yang 
ditanyakan 
sesuai dengan 
kompetensi 
(urgensi, 
relevasi, 
kontinuitas, 
keterpakaian 
sehari-hari 
tinggi) 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

3 Pilihan 
jawaban 
homogen dan 
logis 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 
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No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
4 
 

Hanya ada satu 
kunci jawaban √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

B 
 
5 

Konstruksi 
 
Pokok soal 
dirumuskan 
dengan singkat, 
jelas, dan tegas 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

6 Rumusan pokok 
soal dan pilihan 
merupakan 
pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

7 Pokok soal tidak 
memberi 
petunjuk kunci 
jawaban 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

8 Pokok soal 
bebas dan 
pernyataan yang 
bersifat negatif 
ganda  

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

9 Pilihan jawaban 
homogen dan 
logis ditinjau 
dari segi materi 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
11 
 

Panjang pilihan 
jawaban relatif 
sama 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

12 Pilihan jawaban 
tidak 
menggunakan 
pernyataan 
“semua jawaban 
di atas 
salah/benar” dan 
sejenisnya 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

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

- - - -  - - - √ - - -  - - - - - - - 

14 Butir soal tidak 
bergantung pada 
jawaban soal 
sebelumnya 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

C 
 

15 

Bahasa/Budaya 
 
Menggunakan 
bahasa yang 
sesuai dengan 
kaidah bahasa 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 
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Indonesia  
 
 
 
 

No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
16 
 

Menggunakan 
bahasa yang 
komunikatif 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

17 Tidak 
menggunakan 
bahasa yang 
berlaku 
setempat/tabu 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

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

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

 

   Tegal, 11 April 2012 
Penelaah 

 

                    ttd 

Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd 
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    19630923 198703 1 001 
 
 

ANALISIS BUTIR SOAL SIKLUS II 
PENELAAHAN SOAL BENTUK ISIAN SINGKAT  

 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : V/2 
Penelaah  : Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 
 

Dalam menganalisis butir soal, penelaah perlu memperhatikan petunjuk pengisian formatnya. Petunjuknya adalah seperti berikut ini: 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format!  
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom "Ya" bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom "Tidak" bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, tuliskan alasan pada teks soal dan perbaikannya 

 

No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal
1 2 3 4 5 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
A 
1 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 
untuk bentuk isian singkat) 

√ - √ - √ - √ - √ - 

2 Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan 
sudah sesuai  √ - √ - √ - √ - √ - 

3 Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevasi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 

√ - √ - √ - √ - √ - 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang 
jenis sekolah atau tingkat kelas  √ - √ - √ - √ - √ - 

B 
5 

Konstruksi 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 
tegas 

√ - √ - √ - √ - √ - 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ - √ - √ - √ - √ - 
7 Tabel, gambar, grafik, peta atau yang sejenisnya √ - √ - √ - √ - √ - 
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disajikan dengan jelas dan terbaca 
8 Menggunakan pernyataan yang menuntut jawaban 

singkat √ - √ - √ - √ - √ - 

 C 
9 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif √ - √ - √ - √ - √ - 

No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku √ - √ - √ - √ - √ - 

11 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran ganda atau salah 
pengertian 

√ - √ - √ - √ - √ - 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat/tabu √ - √ - √ - √ - √ - 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung perasaan siswa √ - √ - √ - √ - √ - 

 

   Tegal, 11 April 2012 
Penelaah 

 
                  ttd 
 
Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd 
    19630923 198703 1 001 
 
 
 
 



199 
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Lampiran 19 

SOAL FORMATIF SIKLUS I 

Nama: 

No. Absen: 

Waktu: 20 menit 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan cara disilang (X)! 

1. Kota di Jepang yang dibom oleh Sekutu tanggal 6 Agustus 1945 yaitu .... 

a. Tokyo     c. Hiroshima 

b. Nagasaki     d. Kyoto 

2. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan ke luar negeri 

dengan tujuan agar .... 

a. membatalkan perjanjian kedatangan Sekutu ke Indonesia 

b. menunjukkan bahwa Indonesia telah terlepas dari penjajah 

c. mendapatkan dukungan yang banyak dari negara lain 

d. mendapatkan hinaan balik dari Negara Jepang 

3. Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta diamankan para golongan muda ke 

Provinsi Jawa Barat tepatnya di daerah .... 

a. Rengasdengklok    c. Cirebon 

b. Sumedang     d. Indramayu 

4. Tokoh-tokoh di bawah ini merupakan perumus teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia, kecuali .... 

a. Ir Soekarno     c. Muhammad Yamin 

b. Dr. Moh. Hatta    d. Mr. Ahmad Subarjo 

5. Indonesia telah dinyatakan merdeka dari penjajah pada tanggal .... 

a. 14 Agustus 1945    c. 16 Agustus 1945 

b. 15 Agustus 1945    d. 17 Agustus 1945 

6. Penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok karena .... 

a. terlaksanakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

b. penandatanganan  teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

c. adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda 

d. adanya janji dari Jepang memberikan kemerdekaan pada Indonesia 
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7. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan maksud 

supaya .... 

a. Negara Jepang memberikan penghormatan pada Sekutu  

b. Bangsa Indonesia agar membantu Jepang melawan Sekutu  

c. Bangsa Indonesia memberikan dukungan pada Sekutu  

d. Negara Jepang bersatu dengan Sekutu dan Indonesia  

8. Tujuan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibawa ke Rengasdengklok yaitu 

agar .... 

a. tidak mendapat pengaruh dan tekanan dari Jepang   

b. mendapatkan sebutan Bapak Proklamator Indonesia  

c. tidak mendapatkan ancaman dari rakyat Indonesia 

d. mendapatkan perlindungan keamanan dari Jepang 

9. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai arti penting bagi  Bangsa 

Indonesia yaitu Indonesia  .... 

a. belum bebas dari penjajah asing  

b. tidak mampu mengatur negara sendiri 

c. merdeka karena pemberian Sekutu untuk Bangsa Indonesia 

d. merdeka atas usaha sendiri untuk bebas dari penjajah asing 

10. Alasan Laksaman Muda Tadashi Maeda mau mempersilakan rumahnya 

untuk pelaksanakan perumuskan teks proklamasi karena  .... 

a. Laksamana Muda Tadashi Maeda bersimpati terhadap perjuangan 

Bangsa Indonesia 

b. Laksamana Muda Tadashi Maeda memamerkan rumah baru pada 

Bangsa Indonesia 

c. Negara Indonesia ingin mengunjungi rumah baru Laksamana Muda 

Tadashi Maeda 

d. Laksamana Muda Tadashi Maeda ingin mengetahui taktik serangan 

Negara Indonesia pada Jepang 
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B. Isilah titik-titik di bawah ini! 

1. Kota di Jepang yang dibom oleh Sekutu tanggal 9 Agustus 1945 yaitu .... 

2. Peristiwa yang terjadi pada peristiwa Rengasdengklok adalah .... 

3. Tugas Ir. Soekarno pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

yaitu  .... 

4. Kegiatan untuk mengisi kemerdekaan yang dapat dilakukan oleh anak-

anak dalam rangka pencerdasan bangsa yaitu .... 

5.  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar tokoh di samping merupakan tokoh yang 

bergabung dalam golongan tua serta ikut dalam 

merumuskan teks proklamasi yaitu .... 
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Lampiran 20 
KUNCI JAWABAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 
 
 

A. Pilihan Ganda 
1. C   
2. B  
3. A  
4. C  
5. D  
6. C  
7. B  
8. A  
9. D  
10. A  

  

 
B. Isian Singkat 

1. Nagasaki 
2. Peristiwa pengamanan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 
3. Membacakan teks proklamasi 
4. Belajar yang giat 
5. Mr. Ahmad Subarjo 
 
 

Nilai Akhir: 
Pilihan Ganda: 1 x 10 = 10 
Isian Singkat  : 2 x 5  =  10 + 

        20  
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Lampiran 21 
NILAI FORMATIF SIKLUS I 

No Nama 
Siswa Nilai 

KKM 67 

Tuntas Tidak  
Tuntas 

1 Cipto. M 60  √ 
2 Devi. M 65  √ 
3 Moch. Rizki  45  √ 
4 Aley Delia  65  √ 
5 Arini Mitha  80 √  
6 Bobby. S 90 √  
7 Dera Riski  80 √  
8 Jaka Setya  80 √  
9 J. Mayang  90 √  
10 M. Rifqi  90 √  
11 M. Tomi 90 √  
12 M.N. Faturochman 75 √  
13 Monica  50  √ 
14 Naswa. N 85 √  
15 Nisrina. S 90 √  
16 Oka F 85 √  
17 Rayhan  80 √  
18 Rizky. F  65  √ 
19 Septiana  60  √ 
20 Tri Yoga  90 √  
21 Viky. D  85 √  
22 Yoga. R  60 √ 
23 Yona. D  65 √ 
24 Yosa. P  65  √ 
25 Yunita. S  90 √  
26 Zannuba  95 √  
27 Ulfa. M 100 √  
28 Tifanny   90 √  

Jumlah 2165 18 10 
Nilai Terendah 45 1 siswa 
Nilai Tertinggi 100 1 siswa 

Rata-rata  77,32 
Tuntas Belajar Klasikal 64,29% 

              

             Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal         Peneliti 
  
      ttd                   ttd 
 
       W. Aslamiyah, BA    Nely Trisnawati 
 19520804 197401 2 007       1402408275 
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Lampiran 22 

HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 

(APKG 1) 

 
NAMA GURU/MAHASISWA : NELY TRISNAWATI  

NIM    : 1402408275 

TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

KELAS    : V 

MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

WAKTU   : 07.15-09.00 WIB 

TANGGAL   : 1 Mei 2012 
 

PETUNJUK  

Baca dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru/mahasiswa 
ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 
tersebut dengan menggunakan butir penilaian dibawah ini: 

1. Merumuskan tujuan/indikator pembelajaran 
1.1 Merumuskan tujuan khusus/indikator model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match 
1.2 Merancang dampak pengiring  
 
 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 
2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran  
2.2 Menentukan dan mengembangkan media 

pembelajaran pada model pembelajaran 
kooperatif teknik make a match 

2.3 Memilih sumber belajar  
 

1  2  3  4  

 

 

Rata-rata butir 1 = A 

  
1  2  3  4 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2 = B  

4,00

3,33

√ 

√

√ 

√

√
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3. Merencanakan skenario kegiatan   
pembelajaran 
3.1 Menentukan jenis kegiatan dalam model  

pembelajaran kooperatif teknik make a match 
3.2 Menyusun langkah-langkah dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match 
3.3 Menentukan alokasi waktu dalam 

pembelajaran  
3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

untuk belajar  
3.5 Menyiapkan pertanyaan 
 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 
4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar dalam model pembelajaran kooperatif 
teknik make a match 

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-sasian siswa 
agar siswa dapat berpartisipasi baik dalam 
kegiatan pembelajaran sesuai model 
pembelajaran kooperatif teknik make a match 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

 
5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban  

 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 
6.1 Kebersihan dan kerapian rencana 

pembelajaran  
6.2 Penggunaan bahasa tulis pada rencana 

pembelajaran  
 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 
Rata-rata butir 3 = C  

 
1  2  3  4 

 

 

 

 

Rata-rata butir 4 = D  

1  2  3  4 

 

 

 
Rata-rata butir 5 = E  

1  2  3 4 

 

 

 

Rata-rata butir 6 = F  

√

3,60

√ 

√

3,50

4,00

3,50 

√

√

√ 

√ 

√

√

√

√ 
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Nilai APKG 1  

  

 

 

 

                     

 

                                    
                   

 

NB = APKG diketik ulang sebagaimana mestinya. 
 

 

                                  Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

                                        ttd 

                            W. Aslamiyah, BA 
                      19520804 197401 2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pengamat 

           ttd 

Aditia Kristia. N, S.Pd. 
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HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 

(APKG 2) 

 

NAMA GURU/MAHASISWA : NELY TRISNAWATI  

NIM    : 1402408275 

TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

KELAS    : V 

MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

WAKTU   : 07.15-09.00 WIB 

TANGGAL   : 1 Mei 2012 
 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung 
2. Pusatkanlah perhatian observer pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa 
3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 
4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

1.2 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar, dan 
sumber belajar  

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran  
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 
dalam model pembelajaran kooperatif teknik 
make a match 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

1  2  3  4 

 

 

Rata-rata butir 1 = P  

1  2  3  4 

 

 

 

 

3,50

√

√ 

√ 

√ 

√
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siswa, situasi, dan lingkungan dalam model 
pembelajaran kooperatif teknik make a match 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 
urutan yang logis  

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 
individual, kelompok atau klasikal  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 
 

 

3. Mengelola interaksi kelas 
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan dengan isi pembelajaran  
3.2 Menangani pertanyaan dan respons siswa  
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

dan gerakan badan  
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa  
3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran  
 

 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka 
penuh pengertian, dan sabar kepada siswa  

4.2 Menunjukan kegairahan dalam mengajar  
4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa untuk menyadari 

kelebihan dan kekurangannya  
4.5 Membantu siswa dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2 = Q  

 
1  2  3  4 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 3 = R  

 
1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 4 = S 

 

 

3,17

√

3,40

√

3,60

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√ 

√ 

√

√ 

√
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5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS 

terpadu  
5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu  

 

5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang  
 

 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil 
belajar 
6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran  
6.2 Melaksanakan penilaian pada awal 

pembelajaran  
 

 
7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 
 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan  
 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran  
 

 

 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 5 = T 

 
1  2  3  4 

 

 

 
Rata-rata butir 6 = U 

 
1  2  3  4 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 7 = V 

 

 

 

 

 

3,67

4,00

3,50

√

√

√ 

√

√

√

√ 

√

√ 
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Nilai APKG 2 

 

 

 

                                     

                    

                   

 

                                                                                        
                                    

                                     

                                                                   

                                     

                                                           
                                    

                                     

                            
                                   = 89,60 (A) 

NB = APKG diketik ulang sebagaimana mestinya. 
                              

                                Mengetahui 
    Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 
 
                                          ttd 
                             W. Aslamiyah, BA 
                         19520804 197401 2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegal, 1 Mei 2012 

        
       Pengamat 
 
          ttd 

Aditia Kristia. N, S.Pd. 
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Lampiran 23 

HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 

(APKG 1) 

 

NAMA GURU/MAHASISWA : NELY TRISNAWATI  

NIM    : 1402408275 

TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

KELAS    : V 

MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

WAKTU   : 07.15-09.00 WIB 

TANGGAL   : 4 Mei 2012 
 

PETUNJUK  
Baca dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru/mahasiswa 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 
tersebut dengan menggunakan butir penilaian dibawah ini: 

1. Merumuskan tujuan/indikator pembelajaran 
1.1 Merumuskan tujuan khusus/indikator model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match
1.2 Merancang dampak pengiring  
 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 
2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran  
2.2 Menentukan dan mengembangkan media 

pembelajaran pada model pembelajaran 
kooperatif teknik make a match 

2.3 Memilih sumber belajar  
 

1  2  3  4  

 

 

Rata-rata butir 1 = A  

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2 = B  

4,00

3,67

√ 

√

√

√

√
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3. Merencanakan skenario kegiatan   
pembelajaran 
3.1 Menentukan jenis kegiatan dalam model  

pembelajaran kooperatif teknik make a 
match  

3.2 Menyusun langkah-langkah dalam model 
pembelajaran kooperatif teknik make a 
match  

3.3 Menentukan alokasi waktu dalam 
pembelajaran  

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 
untuk belajar  

3.5 Menyiapkan pertanyaan 
 
 
 

4. Merancang pengelolaan kelas 
4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar dalam model pembelajaran kooperatif 
teknik make a match 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 
siswa agar siswa dapat berpartisipasi baik 
dalam kegiatan pembelajaran sesuai model 
pembelajaran kooperatif teknik make a match

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  
5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban  

 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 
6.1 Kebersihan dan kerapian rencana 

pembelajaran  
6.2 Penggunaan bahasa tulis pada rencana 

pembelajaran  
 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 3 = C  

1  2  3  4 

 

 

 

 

Rata-rata butir 4 = D  

1  2  3  4 

 

 

Rata-rata butir 5 = E  

 
1  2  3  4 

 

 

Rata-rata butir 6 = F  

√

3,60

√ 

√

3,50

4,00

4,00

√

√

√ 

√ 

√

√

√

√
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Nilai APKG 1  

  

 

 

                                   

                    

                     
                    

 NB = APKG diketik ulang sebagaimana mestinya. 
 

                                   Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

                                          ttd 

                         
                              W. Aslamiyah, BA 
                         19520804 197401 2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pengamat 

           ttd 

 

Aditia. Kristia. N, S.Pd. 
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HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 

(APKG 2) 

 

NAMA GURU/MAHASISWA : NELY TRISNAWATI  

NIM    : 1402408275 

TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

KELAS    : V 

MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

WAKTU   : 07.15-09.00 WIB 

TANGGAL   : 4 Mei 2012 
 

PETUNJUK  

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung 

2. Pusatkanlah perhatian observer pada kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 
berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

1.1 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar, dan 
sumber belajar  

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

 

 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran  
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 
dalam model pembelajaran kooperatif teknik 
make a match 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

1  2  3  4 

 

 

Rata-rata butir 1 = P  

 
1  2  3  4 

 

 

 

 

3,50

√

√ 

√ 

√ 

√
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siswa, situasi dan lingkungan dalam model 
pembelajaran kooperatif teknik make a match 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 
urutan yang logis  

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 
individual, kelompok atau klasikal  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 
 
 

3. Mengelola interaksi kelas 
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan dengan isi pembelajaran  
3.2 Menangani pertanyaan dan respons siswa  
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat 

dan gerakan badan  
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa  
3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran  
 
 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 
mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar 
4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka 

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa  
4.2 Menunjukan kegairahan dalam mengajar  
4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa untuk menyadari kelebihan 

dan kekurangannya  
4.5 Membantu siswa dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri  
 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS 

terpadu  

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2 = Q  
1  2  3  4 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 3 = R  

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 
Rata-rata butir 4 = S 

 
1  2  3  4 

 

 

3,33

√

3,60

√

3,60

√

√ 

√ 

√

√ 

√

√ 

√ 

√

√ 

√

√
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5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu  
5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang  

 

 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil 
belajar 
6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran  
6.2 Melaksanakan penilaian pada awal 

pembelajaran  
 
 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 
7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

 
7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan  

 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran  
 

 

Nilai APKG 2 

 

 

 

                    

                    

                 

 

 

Rata-rata butir 5 = T 

1  2  3  4 

 

 

 

Rata-rata butir 6 = U 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 
 

Rata-rata butir 7 = V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00

4,00

4,00

√

√

√

√

√

√

√

√
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                                    = 93,60 (A) 

 

NB = APKG diketik ulang sebagaimana mestinya. 
 

 

                             Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

                                 ttd     
 
 
                       W. Aslamiyah, BA 
                     19520804 197401 2 007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegal, 4 Mei 2012 

      

  Pengamat  

 

          ttd 

Aditia Kristia. N, S.Pd. 
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Lampiran 24 

 
DESKRIPTOR PENILAIAN PERFORMANSI GURU 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU I (APKG I) 
 
1. Merumuskan tujuan/indikator pembelajaran 

Indikator:1.1Merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau indikator model                             

pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

Penjelasan: Merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau indikator yang sesuai 

dengan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. Butir ini 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rumusan tujuan khusus atau indikator pada model                            

pembelajaran kooperatif teknik make a match dinyatakan dengan 

jelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan tujuan khusus atau indikator pada model                             

pembelajaran kooperatif teknik make a match dinyatakan 

lengkap, bila memenuhi rambu-rambu: 

1) Terdapat subjek belajar (A= audience) 

2) Tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan diukur oleh 

guru (B= behaviour) 

3) Kondisi (C= condition) 

4) Kriteria keberhasilan (D= degree). 

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari yang 

mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke yang kompleks, 

dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari berfikir tingkat 

rendah sampai tingkat tinggi. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

  

 

4 

Rumusan tujuan khusus atau indikator 

model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match tidak jelas dan tidak lengkap 

Rumusan tujuan khusus atau indikator 

model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 

jelas tetapi lengkap 

Rumusan tujuan khusus atau indikator 

model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match jelas dan lengkap, atau jelas dan 

logis, atau lengkap dan logis 

Rumusan tujuan khusus atau indikator 

model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match jelas, lengkap dan disusun secara 

logis 

 

Indikator: 1.2 Merancang dampak pengiring  

Penjelasan:  Dampak pengiring adalah kemampuan di luar tujuan khusus pada 

pembelajaran yang terbentuk sebagai dampak iringan kegiatan 

pembelajaran. Dampak pengiring tersebut yaitu seperti kemampuan 

bekerja sama, mengemukakan pendapat, berpikir kritis, bertanggung 

jawab, dan disiplin. 

   Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 
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Untuk menilai butir dampak pengiring pada pembelajaran dapat 

digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi 

tidak operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional tetapi tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional dan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran 

dan sumber belajar 

Indikator: 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran 

Penjelasan: Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran, 

perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman) 

b. Sistematika materi 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir dalam 

bidangnya) 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran pada model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match 

Penjelasan: Media dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

dan tujuan yang sesuai model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match, sehingga memudahkan siswa belajar. Seperti di bawah ini:  

2.2.1 Gambar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

2.2.2 Gambar tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia 

2.2.3 Peta Provinsi Jawa Barat 

2.2.4 Kartu pertanyaan  

2.2.5 Kartu jawaban 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match 

Direncanakan penggunaan dua macam media 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match 

Direncanakan penggunaan tiga macam media 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match 

Direncanakan penggunaan empat sampai lima 

macam media dalam model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match 

  

Indikator : 2.3 Memilih sumber belajar 

Penjelasan: Sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a  

match yaitu berupa nara sumber, buku paket, buku pelengkap, 

lingkungan. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan 

Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa 

Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan 

Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan dalam model pembelajaran kooperatif  

teknik make a match 

Penjelasan: Jenis kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match dapat berupa mendengarkan 

penjelasan guru, tanya jawab, diskusi, dan belajar kelompok. 

   Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya: 

a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran 

b. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan dalam pembelajaran 

c. Sesuai dengan perkembangan anak dalam pembelajaran 

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia dalam pembelajaran 

e. Sesuai dengan sarana yang sesuai pembelajaran 

f. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang ada dalam 

pembelajaran 

g. Memungkinkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match 

Penjelasan: Langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif teknik make 

a match adalah tahap-tahap pembelajaran yang direncanakan guru 

sejak awal sampai akhir pembelajaran yang sesuai model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. Langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

3.2.1 Guru membagi semua siswa menjadi 6 kelompok 

3.2.2 Guru menyiapkan beberapa kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

3.2.3 Setiap siswa diberi kartu, baik kartu pertanyaan atau kartu 

jawaban 

3.2.4 Guru meminta siswa untuk berdiskusi pada kelompok masing-

masing 

3.2.5 Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan 

kartunya 

3.2.6 Setiap siswa yang telah mendapatkan kartu pasangan yang 

cocok, kemudian diberikan pada kelompok penilai 

       Untuk menilai butir ini harus memenuhi kriteria berikut: 

1. Terperinci 

2. Sistematis 

3. Lengkap 

4. Realistis 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu kriteria tampak 

Dua kriteria tampak 

Tiga kriteria tampak 

Empat kriteria tampak 

 

Indikator : 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran  

Penjelasan: Alokasi waktu pembelajaran adalah  pembagian waktu untuk setiap 

tahapan/jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi 

kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran sebagaimana tampak pada 

deskriptor sebagai berikut: 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada 

rencana pembelajaran 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 

awal, inti, dan akhir pembelajaran) dicantumkan 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 

awal, inti, dan akhir pembelajaran) dicantumkan 

dan proporsional 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan (eksplorasi, 

elaborasi, konfirmasi) dalam langkah-langkah 

pembelajaran dirinci secara proporsional 

  

Indikator : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa untuk belajar 

Penjelasan: Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa belajar  

secara aktif. 

         Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mempersiapkan pembukaan dalam pembelajaran (termasuk 

apersepsi) yang menarik bagi siswa 
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b. Mempersiapkan media yang menarik 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan  

Penjelasan: Pertanyaan yang dirancang dapat mencakup pertanyaan tingkat rendah 

yang menuntut kemampuan mengingat dan pemahaman.  Guru 

menyiapkan pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa pada awal 

pembelajaran, menilai siswa dalam proses pembelajaran, dan 

menilai/memotivasi siswa pada akhir pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pertanyaan yang menuntut ingatan (pengetahuan) 

b. Pertanyaan yang menuntut pemahaman 

c. Pertanyaan yang menuntut penerapan (aplikasi) 

d. Pertanyaan yang menuntut adanya keseimbangan atau 

proporsional antara ingatan, pemahaman dan penerapan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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4. Merancang pengelolaan kelas  

Indikator: 4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar dalam model 
pembelajaran kooperatif teknik make a match 

Penjelasan: Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot, dan alat 

pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan  pembelajaran 

dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut: 

a. Penataan latar ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 

b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis kegiatan 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan alokasi waktu 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan lingkungan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi baik dalam kegiatan pembelajaran sesuai model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match 

Penjelasan: Maksud dari pengorganisasian siswa adalah kegiatan guru dalam 

menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata alur kerja, dan 

cara kerja sesuai model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match. Sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.   

 Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa dalam menentukan kelompok 

b. Penugasan 

c. Alur dan cara kerja yang jelas 
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d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 

Indikator: 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan: Prosedur penilaian meliputi: 

a. Penilaian awal 

b. Penilaian dalam proses 

            Jenis penilaian meliputi : 

a. Tes tertulis  

b. Pemgamatan perbuatan/aktivitas belajar siswa 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang 

sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu 

di antaranya sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, 

keduanya sesuai dengan tujuan 

  

Indikator: 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

Penjelasan: Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

pengamatan, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang 

benar atau rambu-rambu jawaban. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian tujuan khusus pembelajaran 

Rumusan pertanyaan mengukur tujuan khusus 

pembelajaran 

Rumusan pertanyaan mengukur tujuan khusus 

pembelajaran dan memenuhi syarat 

penyusunan evaluasi termasuk bahasa efektif 

Rumusan pertanyaan mengukur tujuan khusus 

pembelajaran dan memenuhi syarat 

penyusunan evaluasi termasuk bahasa efektif 

disertai pencantuman kunci jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran 

Penjelasan: Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari 

penampilan fisik rencana pembelajaran. 

        Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah 

b.Tidak banyak coretan 

c. Tampilan bersih dan menarik 

d.Bentuk tulisan ajeg (konsisten) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Indikator : 6.2 Penggunaan bahasa tulis pada rencana pembelajaran 

Penjelasan: Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran hendaknya 

mengikuti kaidah bahasa tulis yang baik. 

      Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif 

b. Pilihan kata tepat 

c. Struktur kalimat baku 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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DESKRIPTOR PENILAIAN PERFORMANSI GURU 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  

  

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator: 1.1 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar dan sumber belajar 

Penjelasan: Indikator ini meliputi penyiapan ruang, alat belajar dan sumber belajar 

yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Alat bantu (media) pembelajaran yang diperlukan tersedia 

b. Sumber belajar yang diperlukan tersedia 

c. Alat bantu (media) pembelajaran diletakkan di tempat yang mudah 

dijangkau 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

  3 

 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator: 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan: Tugas-tugas harian kelas berhubungan atau tidak berhubungan 

langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas harian kelas yang 

efektif dan efisien sangat menunjang proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus 

b. Pengecekan kehadiran siswa 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas 
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d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator: 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan: Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk mulai 

belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memotivasi siswa 

c. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa 

d. Memberikan acuan yang dapat dilakukan dengan menggambarkan 

garis besar materi dan kegiatan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c atau a, b dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d  tampak 
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Indikator: 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi dan lingkungan dalam model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match 

Penjelasan: Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, 

perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa dalam pembelajaran 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada 

pelajaran, disiplin kelas terpelihara) dalam pembelajaran 

d. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan 

belajar (ruang, perabotan, dan perubahan situasi) dalam 

pembelajaran 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator: 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi dan lingkungan dalam 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

Penjelasan: Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas, tidak termasuk 

papan tulis, kapur/spidol dan penghapus. Melainkan media dalam 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match seperti gambar 
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proklamasi kemerdekaan Indonesia, gambar tokoh proklamasi 

kemerdekaan Indonesia, peta Provinsi Jawa Barat, kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Guru menggunakan sendiri  media pada  

pembelajaran kooperatif teknik make a 

match 

Siswa dilibatkan dalam menggunakan media 

pada pembelajaran kooperatif teknik make a 

match 

Siswa dikelompokkan untuk dapat 

menggunakan media pembelajaran 

kooperatif teknik make a match 

Pada hampir seluruh kegiatan inti siswa 

mendapat kesempatan menggunakan media 

secara kelompok atau individual dalam 

pembelajaran kooperatif teknik make a 

match 

 

Indikator:  2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang logis 

Penjelasan: Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat memilih 

dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan 

satu dengan dengan yang lain merupakan tatanan yang runtun. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

  a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar 

  b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain 

  c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan 

    d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau 

PR pada akhir pelajaran 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b; atau a danc; atau b dan 

c tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b dan d; atau 

b, c, dan d tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator: 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, kelompok 

atau klasikal  

Penjelasan: Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi 

perbedaan individual siswa dan membentuk dampak pengiring. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai 

dengan tujuan/materi/kebutuhan siswa 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai 

dengan waktu dan fasilitas pembelajaran 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar 

d.  Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok 

atau individual) yang sedang dikelola 

e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

siswa terlibat secara optimal 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat atau lima deskriptor tampak 
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Indikator : 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu 

pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu 

b.  Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan 

c.  Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran 

d.  Tidak terjadi penyimpangan yang tidak diperlukan selama 

pembelajaran 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator: 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran 

Penjelasan: Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang bertalian 

dengan isi pembelajaran. 

Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat 

ditentukan secara tepat. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan 

tidak ada usaha guru untuk mengurangi 

kebingungan siswa 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit 

dimengerti dan ada usaha guru untuk 

mengurangi tetapi tidak efektif 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit 

dimengerti, ada usaha guru untuk 

mengurangi kebingungan siswa dan efektif 

Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas 

dan mudah dipahami siswa 

 

Indikator : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

Penjelasan: Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan dan  

komentar siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Mengabaikan siswa yang ingin mengajukan 

pendapat   

Tanggap terhadap siswa yang ingin mengajukan 

pendapat, sesekali menggali pertanyaan siswa 

Menggali pertanyaan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan memberikan balikan kepada  

siswa 

Guru meminta siswa lain untuk merespon 

pertanyaan temannya atau menampung respons 

dan pertanyaan siswa untuk kegiatan selanjutnya 
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Indikator: 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk gerakan 

badan 

Penjelasan: Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam berkomunikasi 

dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembicaraan lancar 

b. Pembicaraan dapat dimengerti 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa 

tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan 

jelas 

d.  Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

Penjelasan: Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang 

digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru 

melakukan hal-hal berikut: 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan 

yang sudah diperolehnya 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 

mampu menggali reaksi siswa 

d. Merespon/menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

Penjelasan: Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan  

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, meninjau ulang, dan sebagainya. Kegiatan ini dapat 

terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang tetapi tidak lengkap 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang secara lengkap 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang dengan melibatkan siswa 

Guru membimbing siswa membuat 

rangkuman atau ringkasan atau meninjau 

ulang 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

Indikator: 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. )* 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan. )* 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur 

siswa. )* 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun 

antara guru dengan siswa. )* 

Skala Penilaian Penjelasan )*1 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

)*1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, 
c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan 
memang tidak menuntut dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh 
karena itu, dalam penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, mohon 
dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila keadaan 
tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor tersebut 
sama sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah 
melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal yaitu 
4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga 
salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan 
diberi nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan 
(3) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun 
ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang 
bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu 
melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi nilai 
untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 

Indikator : 4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar  

Penjelasan: Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar 
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 Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara, 

gerakan, dan isyarat. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan: 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah yang menunjukkan 

kesungguhan 

b. Memberikan penekanan pada nada suara pada bagian pelajaran 

penting 

c.  Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan 

d.  Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan serasi 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-hal yang 

dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahadapi kesulitan. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan )*2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap 

siswa yang membutuhkan 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan 

Mendorong siswa untuk memecahkan 

masalahnya sendiri 

Mendorong siswa untuk membantu 

temannya yang membutuhkan 
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)*2 Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami 
kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

Indikator: 4.4 Membantu siswa untuk menyadari kelebihan dan kekurangannya 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap siswa. 

       Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong) 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat 

dalam belajar 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 4.5 Membantu siswa dalam menumbuhkan kepercayaan diri 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan 

tentang pendapatnya 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin 
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d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Indikator: 5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS terpadu 

Penjelasan: Konsep IPS terpadu mencakup konsep-konsep antardisiplin/  

interdisiplin ilmu sosial dan ilmu lainnya. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Menyajikan konsep terpadu secara 

verbal (naratif) 

Menyajikan konsep terpadu dengan 

memanfaatkan peta/data/fakta yang 

sesuai dengan materi 

Menyajikan masalah dan 

membahasnya secara terpadu untuk 

memahami konsep 

Membimbing siswa memahami 

konsep terpadu melalui proses 

pemecahan masalah 

 

Indikator: 5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

Penjelasan: Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam 

mengembangkan pemahaman nilai-nilai masa lalu yang dapat 

diterapkan untuk masa kini dan masa yang akan datang. 
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         Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Mendeskripsikan masa silam 

Mengaitkan masa silam dengan masa 

kini 

Menggali nilai masa silam yang 

berguna bagi masa kini 

Menggali nilai masa silam yang dapat 

diprediksi manfaatnya bagi masa 

yang akan datang 

 

Indikator: 5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang 

Penjelasan: Konsep ruang mencakup konsep lokasi, jarak, wilayah, teritorial, 

ruang angkasa, dan dinamika keruangan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Menyajikan konsep secara verbal 

Menyajikan konsep dengan 

menggunakan peta dan data 

Membimbing siswa memahami konsep 

dengan menggunakan peta/data 

Membimbing siswa memahami konsep 

dengan menggunakan peta/data dan 

berdiskusi antar siswa 

 

 6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

Indikator: 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran 

Penjelasan: Penilaian proses pembelajaran bertujuan mendapatkan balikan 

mengenai tingkat pencapaian tujuan proses pembelajaran. 

                     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menilai penguasaan siswa dengan mengajukan pertanyaan 

b. Menilai penguasaan siswa dengan  memberikan tugas  
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c. Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang ditunjukkan 

siswa 

d. Menilai penguasaan siswa melalui isyarat keaktifan yang 

ditunjukkan siswa 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 6.2 Melaksanakan penilaian pada awal pembelajaran 

Penjelasan: Penilaian awal pembelajaran bertujuan menggali pengetahuan siswa 

terhadap materi pelajaran.  

          Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Guru memberikan tes awal tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan 

Sebagian kecil soal tes awal sesuai dengan 

tujuan 

Sebagian besar soal tes awal sesuai dengan 

tujuan 

Semua soal tes awal sesuai dengan tujuan 

 

7. Kesan umum performansi guru 

Indikator: 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

          Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran lancar 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana 
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c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung 

jawab, dan tenggang rasa) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator: 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

            Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti 

b.  Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat) 

c.  Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata 

daerah atau asing) 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan: Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa. 

Agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan 

benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti 

menegur, menyuruh, memperbaiki atau menanyakan kembali. 
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 Skala Penilaian Penjelasan )* 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki 

Memperbaiki langsung kesalahan 

berbahasa siswa 

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa 

temannya dengan menuntun 

Mengarahkan kesalahan berbahasa 

sendiri 

  )*  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 
kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal 
(4). 

 

Indikator: 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran.  

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara keseluruhan 

dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, dan 

ketegasan). 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berbusana rapi dan sopan 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang 

bersangkutan 

c.  Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat) 

d. Tegas dalam mengambil keputusan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 25 
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No Nama 
Siswa 

Aspek Pengamatan Jumlah 
Skor Nilai 1 2 3 4A 4B 5 

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 Cipto. M   √    √     √       √    √  16 80 
2 Devi. M   √   √     √        √    √  14 70 
3 Moch. Rizki    √    √    √        √     √ 16 80 
4 Aley Delia    √    √     √   √         √ 17 85 
5 Arini Mitha    √    √     √       √     √ 17 85 
6 Bobby. S   √    √     √   √         √ 17 85 
7 Dera Riski    √   √      √       √    √  15 75 
8 Jaka Setya    √    √     √   √         √ 17 85 
9 J. Mayang     √   √     √       √     √ 18 90 
10 M. Rifqi     √   √     √       √     √ 18 90 
11 M. Tomi   √    √     √   √         √ 17 85 
12 M.Faturochman   √    √     √       √     √ 17 85 
13 Monica    √   √      √       √     √ 16 80 
14 Naswa. N   √    √     √       √     √ 17 85 
15 Nisrina. S   √   √      √    √        √ 17 85 
16 Oka. F   √    √     √       √     √ 17 85 
17 Rayhan    √    √    √        √     √ 16 80 
18 Rizky. F    √   √     √    √         √ 15 75 
19 Septiana    √    √    √        √    √  15 75 
20 Tri Yoga    √    √     √       √     √ 17 85 
21 Viky. D    √    √     √   √         √ 17 85 
22 Yoga. R    √    √     √       √     √ 17 85 
23 Yona. D    √   √      √    √       √  16 80 
24 Yosa. P    √    √     √    √       √  17 85 
25 Yunita. S    √    √    √    √         √ 16 80 
26 Zannuba    √    √    √         √    √ 17 85 
27 Ulfa. M   √    √     √        √    √ 18 90 
28 Tifanny     √    √    √         √   √  16 80 

Jumlah Siswa 0 0 26 2 0 6 22 0 0 0 8 20 0 0 7 3 0 0 15 3 0 0 7 21   
Jumlah Nilai 0 0 78 8 0 12 66 0 0 0 24 80 0 0 21 12 0 0 45 12 0 0 21 84  2315 
Jumlah Skor 
Keseluruhan 

 
86 

 
78 

 
104 

 
90 

 
105 463  

 

Rata-rata 3,07 2,79 3,71 3,21 3,75   

Persentase (%) 76,79 69,64 92,86 80,36 93,75 82,68 
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Jadi persentase keaktifan belajar siswa kelas V pada siklus II pertemuan 1 yaitu 82,68%. Maka dapat dikatakan kriteria kualifikasi keaktifan belajar 

siswa sangat tinggi. 

 

Keterangan Aspek: 

1 = Keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran  

2= Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

3= Keaktifan siswa dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

4A= Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok oleh kelompok penilai pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

(penilaian ini untuk kelompok penilai) 

4B= Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match (penilaian 

ini untuk kelompok pendengar/audience) 

5= Kemampuan siswa dalam kerjasama pada kelompok pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

 

Tegal, 1 Mei 2012  
    Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal             Peneliti 

            
       ttd                     ttd 
 
                         W. Aslamiyah, BA          Nely Trisnawati 
                     19520804 197401 2 007             1402408275 
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Lampiran 26 
Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Nama 
Siswa 

Aspek Pengamatan Jumlah 
Skor Nilai 1 2 3 4A 4B 5 

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 Cipto. M    √   √     √       √    √  17 85 
2 Devi. M    √  √     √        √    √  15 75 
3 Moch. Rizki     √   √    √        √     √ 17 85 
4 Aley Delia     √   √     √   √         √ 18 90 
5 Arini Mitha     √   √     √       √     √ 18 90 
6 Bobby. S    √   √     √   √         √ 18 90 
7 Dera Riski     √  √      √       √    √  16 80 
8 Jaka Setya     √   √     √   √         √ 18 90 
9 J. Mayang     √    √    √       √     √ 19 95 
10 M. Rifqi     √    √    √       √     √ 19 95 
11 M. Tomi    √   √     √   √         √ 18 90 
12 M.Faturochman    √   √     √       √     √ 18 90 
13 Monica     √  √      √       √     √ 17 85 
14 Naswa. N    √   √     √       √     √ 18 90 
15 Nisrina. S    √  √      √    √        √ 18 90 
16 Oka. F    √   √     √       √     √ 18 90 
17 Rayhan     √   √    √        √     √ 17 85 
18 Rizky. F     √  √     √    √         √ 16 80 
19 Septiana     √   √    √        √     √ 17 85 
20 Tri Yoga     √   √     √       √     √ 18 90 
21 Viky. D     √   √     √   √         √ 18 90 
22 Yoga. R     √   √     √       √     √ 18 90 
23 Yona. D     √  √      √    √       √  17 85 
24 Yosa. P     √   √     √    √       √  18 90 
25 Yunita. S     √   √    √    √         √ 17 85 
26 Zannuba     √   √    √         √    √ 18 90 
27 Ulfa. M    √   √     √        √    √ 19 95 
28 Tifanny      √   √    √         √   √  17 85 

Jumlah Siswa 0 0 0 28 0 6 20 2 0 0 8 20 0 0 7 3 0 0 15 3 0 0 6 22   
Jumlah Nilai 0 0 0 112 0 12 60 8 0 0 24 80 0 0 21 12 0 0 45 12 0 0 18 88  2460 
Jumlah Skor 
Keseluruhan 

 
112 

 
80 

 
104 

 
90 

 
106 492  

 

Rata-rata 4,00 2,86 3,71 3,21 3,79   

Persentase (%) 100 71,43 92,86 80,36 94,64 87,86 
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Jadi persentase keaktifan belajar siswa kelas V pada siklus II pertemuan 2 yaitu 87,86%. Maka dapat dikatakan kriteria kualifikasi keaktifan belajar 

siswa sangat tinggi. 

 

Keterangan Aspek: 

1 = Keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran  

2= Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

3= Keaktifan siswa dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

4A= Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok oleh kelompok penilai pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

(penilaian ini untuk kelompok penilai) 

4B= Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match (penilaian 

ini untuk kelompok pendengar/audience) 

5= Kemampuan siswa dalam kerjasama pada kelompok pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

 

 
Tegal, 4 Mei 2012  

                 Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal               Peneliti 

            
       ttd                         ttd 
 

                           W. Aslamiyah, BA           Nely Trisnawati 
                     19520804 197401 2 007             1402408275 
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Lampiran 27 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

1. Keantuasiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

Keantusiasan merupakan kegairahan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Sehingga siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi 

lebih semangat. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala 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 sebagian besar dalam kegiatan 

pembelajaran 
4 Siswa antusias pada seluruh kegiatan 

pembelajaran 
 

2. Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Hanya satu kali bertanya dengan masih 

menunjukkan rasa takut 
2 Hanya satu kali bertanya dengan tidak 

menunjukkan rasa takut 
3 Hanya dua kali bertanya dengan tidak 

menunjukkan rasa takut 
4 Tiga kali bertanya dengan tidak menunjukkan 

rasa takut 
  

3. Keaktifan siswa dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif teknik   

make a match 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Semangat yang tinggi dalam mencari pasangan kartu 
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b. Memasangkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban dengan tepat 

c. Memasangkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban dengan waktu singkat 

d. Menuangkan hasil kerja pada LKS dengan tepat 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

4. A. Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok oleh 

kelompok penilai pada model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match (penilaian ini untuk kelompok penilai) 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menjelaskan hasil kerja secara terinci 

b. Menjelaskan hasil kerja secara jelas 

c. Menjelaskan hasil kerja secara sistematis 

d. Menjelaskan hasil kerja secara lengkap 

e. Menjelaskan hasil kerja secara lancar 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Minimal satu sampai dua deskriptor tampak 
2 Minimal tiga deskriptor tampak 
3 Minimal 4 deskriptor tampak 
4 Minimal 5 deskriptor tampak 

  

B. Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok 

pada model pembelajaran kooperatif teknik make a match (penilaian ini untuk 

kelompok pendengar/audience) 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan dengan cermat 

b. Memberikan tanggapan 

c. Mengajukan pertanyaan 
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d. Membantu memberikan solusi jawaban yang benar 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Kemampuan siswa dalam kerjasama pada kelompok pada model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berinteraksi dengan setiap anggota kelompok. 

b. Siswa memberi dan menerima pendapat dalam menyelesaikan masalah. 

c. Berdiskusi mencari solusi dalam memecahkan masalah. 

d. Menghargai kesepakatan kelompok. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 28 
 

KISI-KISI SOAL TES AWAL 2 
 

Jenis Sekolah  : Sekolah Dasar        Jumlah Soal  : 15 butir soal 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)      Bentuk Soal  : Pilihan ganda = 10 Soal 
Kelas/Semester  : V/2              Isian singkat   =  5  Soal 
Alokasi Waktu  : 20 menit        Materi Pokok  : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
Standar Kompetensi  : Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 
Dasar 

Sub Materi 
 

Indikator 
Soal 

Bentuk 
Soal 

Aspek 
Kognitif 

 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor 
Soal 

Menghargai jasa 
dan peranan tokoh 
perjuangan dalam 
memproklamasikan 
kemerdekaan 
Indonesia. 

a. Tokoh-tokoh Perjuangan 
Kemerdekaan Indonesia 

b. Menghargai Jasa Para 
Tokoh Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia 
 

1. Siswa dapat menentukan tokoh yang menciptakan 
lagu Indonesia Raya 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 1 

2. Siswa dapat memilih sikap yang dilakukan untuk 
menghargai jasa para tokoh proklamasi 
kemerdekaan Indonesia 

Pilihan 
Ganda 

C3 Sulit 2 

3. Berdasarkan gambar, siswa dapat menyebutkan 
nama tokoh pejuang Indonesia yang bertugas 
mengibarkan bendera pusaka merah putih 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 3 

4. Siswa dapat menyebutkan nama tokoh yang 
mendapat gelar Bapak Proklamator Indonesia 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 4 

5. Siswa dapat memilih tujuan dari sikap sebagai 
Bangsa Indonesia pada saat upacara di sekolah 
dilakukan dengan khidmat dan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya dengan baik 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 5 

6. Siswa dapat memilih sikap Bangsa Indonesia yang 
tidak menghormati jasa para tokoh perjuangan 
kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-
hari  

Pilihan 
Ganda C3 Sulit 6 

7. Siswa dapat menyatakan peranan Drs. Moh. Hatta 
dalam ikut serta membangun Negara Indonesia 
yang merdeka 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 7 
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Kompetensi Dasar Materi  
Pembelajaran Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Aspek 
Kognitif 

 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor  
Soal 

  8. Siswa dapat menyatakan jasa dari Laksamana 
Muda Tadashi Maeda yang bersimpati terhadap 
perjuangan Bangsa Indonesia untuk merdeka 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 8 

9. Siswa dapat memilih sikap yang perlu dicontoh 
dalam menghargai jasa tokoh perjuangan 
kemerdekaan Indonesia 

Pilihan 
Ganda C3 Sulit 9 

10. Siswa dapat memilih kegiatan sehari-hari yang 
meniru semangat perjuangan tokoh pejuang  

Pilihan 
Ganda C3 Sulit 10 

11. Siswa dapat menjelaskan jasa Sayuti Melik dalam 
proses proklamasi kemerdekaan Indonesia  

Isian 
 Singkat C2 Sedang 1 

12. Siswa dapat memecahkan bentuk sikap menghargai 
jasa para pejuang Indonesia dalam kehidupan 
sehari-hari 

Isian 
 Singkat C3 Sedang 2 

13. Siswa dapat menyebutkan nama tokoh yang 
mendampingi Ir. Soekarno dalam 
mengumandangkan teks proklamasi di Jalan 
Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta 

Isian 
 Singkat C1 Mudah 3 

14. Siswa dapat menjelaskan peranan Ir. Soekarno 
dalam ikut serta membangun Indonesia yang 
merdeka 

Isian 
 Singkat C2 Sedang 4 

15. Siswa dapat memecahkan contoh sikap yang tidak 
menghargai jasa para tokoh perjuangan Indonesia

Isian 
Singkat C3 Sedang 5 

Tegal, 25 April 2012 
Mengetahui  

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal        Peneliti 
                
        ttd                ttd     
 

                          W. Aslamiyah, BA                Nely Trisnawati 
                     19520804 197401 2 007                  1402408275 
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Lampiran 29 

SOAL TES AWAL 2 

Nama: 

No. Absen: 

Waktu: 20 menit 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan cara disilang (X)! 

1. Tokoh yang menciptakan lagu Indonesia Raya yaitu .... 

a. W.R. Soepratman    c. Kusbini 

b. A. T. Mahmud    d. Ibu Sud 

2. Sikap yang kita lakukan untuk menghargai jasa tokoh kemerdekaan 

Indonesia yaitu .... 

a. melupakan dan mengabaikan peristiwa kemerdekaan Indonesia 

b. menghina jasa-jasa tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia 

c. berziarah ke makam tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang 

telah gugur 

d. merayakan pesta mewah di luar negeri dalam acara peringatan 

kemerdekaan Indonesia 

3.   

 
 

 

 

 

 

 

4. Tokoh berikut ini yang mendapat gelar Bapak Proklamator Indonesia yaitu 

.... 

a. Ir. Soekarno    c. Chaerul Saleh 

b. Sukarni     d. Wikana 

Gambar tokoh di samping merupakan Pejuang 

Kemerdekaan Indonesia yang mendapat tugas 

mengibarkan bendera pusaka merah putih yaitu .... 

 
a. Sutan Syahrir 
b. Chaerul Saleh 
c. Drs. Moh. Hatta 
d. Latif Hendraningrat 
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5. Pada saat upacara di sekolah dilakukan secara khidmat dan menyanyikan 

lagu Indonesia Raya dengan baik merupakan sikap Bangsa Indonesia 

untuk .... 

a. melupakan jasa para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia 

b. menghargai jasa para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia 

c. menghindar dari hal-hal mengenai tokoh kemerdekaan Indonesia 

d. mengabaikan jasa para perjuangan tokoh kemerdekaan Indonesia 

6. Sikap Bangsa Indonesia yang menghormati jasa para tokoh perjuangan 

kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, kecuali .... 

a. rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

b. bersikap dan berbuat adil terhadap sesama Bangsa Indonesia 

c. sikap saling menghormati antar Bangsa Indonesia  

d. merusak semua peninggalan tokoh pejuang yang ada di museum 

7. Peranan Drs. Moh. Hatta dalam ikut serta membangun Negara Indonesia 

yang merdeka yaitu menjadi .... 

a. Menteri Dalam Negeri pertama di Indonesia 

b. Wakil Ketua BPUPKI yang pertama 

c. Wakil Presiden pertama di Indonesia 

d. Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia 

8. Jasa Laksamana Muda Tadashi Maeda yang bersimpati terhadap 

perjuangan Bangsa Indonesia untuk merdeka yaitu .... 

a. membela Sekutu untuk menyerang Jepang 

b. membela Jepang untuk tidak menjajah Indonesia kembali 

c. bersedia dan mempersilakan rumahnya dijadikan tempat perumusan 

teks proklamasi 

d. bersedia menandatangani teks proklamasi sebagai Wakil Bangsa 

Indonesia  
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9. Berikut ini sikap yang perlu dicontoh dalam menghargai jasa para tokoh 

perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu .... 

a. menghina jasa para pejuang yang telah berjuang demi Indonesia 

b. mendoakan tokoh pejuang Indonesia yang telah gugur  

c. membakar bendera pusaka merah putih Indonesia 

d. merusak peninggalan para pejuang yang tersimpan di museum 

10. Berikut ini kegiatan sehari-hari siswa yang termasuk meniru semangat 

perjuangan para tokoh pejuang Indonesia yaitu .... 

a. membantu teman yang mengalami kesulitan belajar  

b. mencontek ulangan milik teman sebangku 

c. mengganggu teman yang sedang belajar dengan serius  

d. menghina teman yang sedang sakit 

 

C. Isilah titik-titik di bawah ini! 

1. Jasa Sayuti Melik dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 

.... 

2. Bentuk sikap siswa untuk menghargai  jasa para pejuang Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu .... 

3. Tokoh yang mendampingi Ir. Soekarno dalam mengumandangkan teks 

proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta yaitu .... 

4. Peranan Ir. Soekarno dalam ikut serta membangun Indonesia yang 

merdeka yaitu menjadi .... 

5. Contoh sikap yang tidak menghargai jasa para tokoh perjuangan 

kemerdekaan Indonesia yaitu .... 
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Lampiran 30 
KUNCI JAWABAN SOAL TES AWAL 2 

 
A. Pilihan Ganda 

1. A   
2. C  
3. D  
4. A  
5. B  
6. D  
7. C  
8. C  
9. B  
10. A  

  

 
B. Isian Singkat 

1. Mengetik teks proklamasi 
2. Belajar dengan rajin 
3. Drs. Moh. Hatta 
4. Presiden pertama Indonesia 
5. Merusak peninggalan sejarah 

 
 

Nilai Akhir: 
Pilihan Ganda: 1 x 10 = 10 
Isian Singkat  : 2 x 5  =  10 + 

        20  
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Lampiran 31 

NILAI TES AWAL 2 

No Nama 
Siswa Nilai 

KKM 67 

Tuntas Tidak  
Tuntas 

1 Cipto. M 60  √ 
2 Devi. M 60  √ 
3 Moch. Rizki  40  √ 
4 Aley Delia  65  √ 
5 Arini Mitha  65  √ 
6 Bobby. S 85 √  
7 Dera Riski  75 √  
8 Jaka Setya  60 √ 
9 J. Mayang  80 √  
10 M. Rifqi  75 √  
11 M. Tomi 85 √  
12 M.N. Faturochman 70 √  
13 Monica  40  √ 
14 Naswa. N 65  √ 
15 Nisrina. S 75 √  
16 Oka F 80 √  
17 Rayhan  65  √ 
18 Rizky. F  55  √ 
19 Septiana  50  √ 
20 Tri Yoga  85 √  
21 Viky. D  80 √  
22 Yoga. R  60  √ 
23 Yona. D  65  √ 
24 Yosa. P  60  √ 
25 Yunita. S  85 √  
26 Zannuba  85 √  
27 Ulfa. M 100 √  
28 Tifanny   75 √  

Jumlah 1945 14 14 
Nilai Terendah 40 2 siswa 
Nilai Tertinggi 100 1 siswa 

Rata-rata  69,46 
Tuntas Belajar Klasikal 50,00% 

             
           Mengetahui 
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Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal         Peneliti 
      
   ttd                ttd 
 
           W. Aslamiyah, BA     Nely Trisnawati 
        19520804 197401 2 007       1402408275 

Lampiran 32 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 
Sekolah   : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  : V/2 

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Waktu pelaksanaan : 1 Mei 2012 

 
A.Standar Kompetensi 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan                             

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. Indikator 

1. Menyebutkan beberapa tokoh perjuangan dan peranannya dalam 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

2. Menjelaskan beberapa tokoh perjuangan dan peranannya dalam 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang Tokoh-tokoh Perjuangan 

Kemerdekaan Indonesia dalam pembelajaran kooperatif teknik make a 

match, siswa dapat menyebutkan 4 tokoh perjuangan dan peranannya 
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dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di depan guru dan 

teman-teman yang lain. 

2. Setelah semua siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dalam teknik 

make a match, siswa dapat menjelaskan 3 peranan tokoh perjuangan  

dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan benar 

dihadapan guru dan teman-teman yang lain. 

3. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran kooperatif teknik make a match, 

siswa dapat menceritakan 3 latar belakang tokoh pejuang proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dengan benar kepada guru dan teman-teman yang 

lain. 

4. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran kooperatif teknik make a match, 

siswa dapat menyebutkan 3 tokoh yang berperan penting dalam upacara 

kemerdekaan Indonesia dengan benar di depan guru dan teman-teman 

yang lain. 

E. Materi Pembelajaran 

Tokoh-tokoh Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 

Di bawah ini merupakan para tokoh kemerdekaan Indonesia, sebagai berikut: 

1. Ir. Soekarno 

Ir. Soekarno lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901. Ia pendiri Partai 

Nasionalisme Indonesia (PNI). Ia mendirikan Partai Indonesia (Partindo) 

sebagai pengganti PNI. Setelah Jepang menduduki Indonesia, Soekarno 

dijadikan sebagai ketua Putera (Pusat Tenaga Rakyat), anggota BPUPKI, 

dan ketua PPKI. Tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dipilih menjadi 

Presiden  Indonesia yang pertama. Sejak tahun 1986 Soekarno 

memperoleh gelar Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. 

2. Drs. Moh. Hatta 

Drs. Moh. Hatta lahir di Bukittinggi Sumatera Barat tanggal 12 Agustus 

1902. Pendiri Perhimpunan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua PI di 

Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, ia bergabung dengan tokoh lain 

dan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI Baru). Dalam PPKI, ia 
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duduk sebagai wakil ketua. Tanggal 16 Agustus 1945 bersama Ir. 

Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya merumuskan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia mendampingi 

Soekarno membaca teks proklamasi. Tanggal 18 Agustus 1945 Hatta 

dipilih sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Atas jasa-jasanya Hatta 

juga diberi gelar sebagai Bapak Proklamator dan Bapak Koperasi 

Indonesia. 

3. Mr. Ahmad Subarjo 

Mr. Ahmad Subarjo lahir tanggal 23 Maret 1897 di Karawang Jawa Barat. 

Belia merupakan golongan tua pada saat menjelang proklamasi 

kemerdekaan Indonesia bersama Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Ia aktif 

dalam pergerakkan nasional termasuk anggota PPKI dan terlibat dalam 

perumusan rancangan UUD. 

4. Laksamana Muda Tadashi Maeda 

Beliau merupakan seorang Perwira Angkatan Laut Jepang. Ia merupakan 

teman baik Mr. Ahmad Subarjo dan bersimpati terhadap perjuangan 

Bangsa Indonesia. Rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan para 

pejuang Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan pada 

tanggal 16 Agustus 1945. 

5. Fatmawati 

Beliau merupakan istri dari Ir. Soekarno lahir di Bengkulu pada tahun 

1923. Ia berjasa menjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan 

pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya. 

6. Latif Hendraningrat 

Seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang menjadi anggota Pembela 

Tanah Air (PETA) pada masa pendudukan Jepang. Beliau adalah pengibar 

bendera pusaka merah putih bersama S. Suhud. 

7. Sukarni 

Beliau dilahirkan tanggal 14 Juli 1916 di Blitar Jawa Timur. Ia bekerja di 

Kantor Berita Domei. Ia juga yang mengusulkan agar teks proklamasi 
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ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil 

Bangsa Indonesia. 

8. Sayuti Melik 

Beliau merupakan seseorang yang telah mengetik teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

9. Sutan Syahrir 

Beliau merupakan tokoh muda yang pertama kali mendengar kekalahan 

Jepang atas Sekutu dan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia.  

F. Metode dan Model Pembelajaran: 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Pemberian tugas 

2. Model Pembelajaran : 

a. Kooperatif teknik make a match 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal     (Waktu:25 menit) 

a. Salam 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Mengondisikan siswa 

e. Melaksanakan Tes awal (20 menit) 

f. Menyiapkan buku IPS kelas V  

g. Apersepsi )*:  

Apersepsi pada siklus II terdapat penekanan untuk perbaikan seperti 

guru memberikan motivasi atau semangat terkait dengan kekurangan 

pertemuan yang lalu diantaranya: 

1) Guru memotivasi siswa untuk aktif bertanya dengan memberikan 2  

penghargaan yang menarik seperti kartu ungkapan cerdas, pintar, 
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dan pandai. Semula hanya mendapatkan 1 kartu ungkapan cerdas, 

pintar, dan pandai menjadi 2 kartu ungkapan. Siswa yang aktif 

bertanya juga mendapatkan tepuk tangan dari guru dan teman-teman 

yang lain. )*  

2) Guru memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan siswa:  

a) Apa yang kalian ingat tentang materi pertemuan lalu? 

b) Apakah arti dari tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia? 

2. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi      (Waktu:30 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai tentang Tokoh-tokoh 

Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. 

2) Menggali pengetahuan siswa tentang Tokoh-tokoh Perjuangan 

Kemerdekaan Indonesia. 

3) Menjelaskan materi tentang Tokoh-tokoh Perjuangan Kemerdekaan 

Indonesia. 

b. Elaborasi      (Waktu:30 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Membagi semua siswa menjadi 6 kelompok. 

Pembentukkan kelompok: 

a) Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok make a match 

yang terdiri dari 5-6 siswa 

b) Guru menjelaskan jalannya pembelajaran make a match  

c) Guru memberikan lembar kerja siswa kepada setiap kelompok. 

d) Guru menyiapkan dan membagikan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban yang berisi tentang Tokoh-tokoh Perjuangan 

Kemerdekaan Indonesia kepada siswa. 

e) Guru membunyikan peluit sebagai tanda bahwa pembelajaran 

make a match telah dimulai. 
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f) Guru meminta siswa memikirkan soal/jawaban dari kartu yang 

mereka pegang. 

Kerja Kelompok: 

a) Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang 

dipegangnya. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

b) Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan kartu 

selama 5-10 menit. Jika siswa menemukan pasangannya tepat 

waktu dan jawabannya benar maka pasangan tersebut mendapat 

poin. 

c) Siswa mendiskusikan hasil kerja dengan kelompok masing-

masing dan mengisikan LKS yang disediakan oleh guru. 

d) Siswa yang sebagai kelompok penilai mempresentasikan LKS 

hasil kerja dari kelompok pemegang kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban. 

c. Konfirmasi      (Waktu: 5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

Bertanya jawab kembali tentang hal-hal yang belum diketahui dan 

belum dipahami siswa. Mengingat pada siklus I kurang adanya antusias 

bertanya pada siswa, maka guru memfokuskan penekanan dengan cara 

memberikan penguatan. Guru memberikan penguatan berupa ucapan 

ataupun isyarat dan 2 penghargaan kartu ungkapan cerdas, pintar atau 

pandai untuk siswa yang aktif bertanya. Semula hanya mendapatkan 1 

kartu ungkapan cerdas, pintar, dan pandai menjadi 2 kartu ungkapan. 

Siswa yang aktif bertanya juga mendapatkan tepuk tangan dari guru dan 

teman-teman yang lain. )*  

3. Kegiatan Akhir     (Waktu: 15 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari. 
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b. Guru memberi tugas pada siswa untuk membaca materi Jasa Pejuang 

Indonesia dan Sikap Menghargai Jasa Pejuang Indonesia pada berbagai 

sumber. 

c. Guru memotivasi siswa agar lebih giat belajar. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

H. Media Belajar 

a. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

b. Gambar-gambar tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia 

I. Sumber Belajar 

1. Thayeb, dkk. 2008. IPS Terpadu untuk Kelas V. Jakarta: Erlangga. Hal: 

161-162. 

2. Yuliati dan Munajat. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas V. 

Jakarta: PT Pusaka Tiga Kelana Bse. Hal: 130-131. 

3. Sidiq, Munawar. 2011. Dimensi Kelas V. Solo: CV Ar-Rahman. Hal: 33-

36. 

J. Penilaian 

1. Jenis Penilaian  : Penilaian awal dan proses  

2. Teknik penilaian  : Tes tertulis dan pengamatan aktivitas belajar siswa 

3. Bentuk Instrumen : Tes pilihan ganda, isian singkat, dan lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa 

4. Instrumen : Soal 

)*= Upaya yang dilakukan oleh guru sebagai fokus perbaikan dalam pembelajaran 

pada siklus II berdasarkan hasil analisis dari pelaksanaan pada siklus I. 

        

       Tegal, 1 Mei 2012 

       Pengamat           Peneliti 

   ttd               ttd 

   Aditia Kristia. N, S.Pd.     Nely Trisnawati 

          1402408275 
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Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

 
         ttd 
 
                                                W. Aslamiyah, BA 
               19520804 197401 2 007 
 
 

 
 
 
 

Lampiran 33 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Sekolah   : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  : V/2 

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Waktu pelaksanaan : 4 Mei 2012 

 

A.Standar Kompetensi 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan                             

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan jasa beberapa tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia.  
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2. Mengidentifikasi sikap yang menghargai jasa para tokoh perjuangan dalam 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah semua siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dalam model 

pembelajaran teknik make a match, siswa dapat menjelaskan 3 jasa 

beberapa tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia dengan benar di depan guru dan teman-teman yang lain. 

2. Melalui diskusi kelompok dalam model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match, siswa dapat menyebutkan 3 contoh sikap siswa yang 

menghargai jasa tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia di depan guru dan teman-teman yang lain. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang Menghargai Jasa Para 

Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match, siswa dapat mengidentifikasi 3 sikap 

yang menghargai jasa tokoh perjuangan dan tidak menghargai jasa tokoh 

perjuangan kemerdekaan Indonesia di depan guru dan teman-teman. 

4. Melalui tanya jawab dalam model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match, siswa dapat menyebutkan 3 sikap yang tidak menghargai jasa para 

tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

kepada guru dan teman-teman yang lain. 

E. Materi Pembelajaran 

Menghargai Jasa Para Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Di bawah ini jasa tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, sebagai 

berikut: 

1. Ir. Soekarno 

Ir. Soekarno merupakan anggota dari BPUPKI dan menjadi ketua PPKI. Ia 

juga menjadi salah satu tokoh golongan tua yang merumuskan teks 

proklamasi Indonesia. Jasa Ir. Soekarno yaitu telah membacakan teks 

proklamasi Indonesia di depan rumah beliau. 
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2. Drs. Moh. Hatta 

Jasa Drs. Moh. Hatta telah merumuskan teks proklamasi Indonesia  

bersama golongan tua lainnya dan tokoh-tokoh golongan muda. Beliau 

mendampingi Ir. Soekarno dalam membacakan teks proklamasi di depan 

rumah Ir. Soekarno. 

3. Mr. Ahmad Subarjo 

Jasa Mr. Ahmad Subarjo yaitu merumuskan teks proklamasi Indonesia 

bersama Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, serta tokoh-tokh golongan muda 

lainnya di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. 

4. Laksamana Muda Tadashi Maeda 

Beliau merupakan seorang Perwira Angkatan Laut Jepang yang bersedia 

rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan para pejuang Indonesia 

untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 

1945. Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Pegangsaan 

Timur No. 1 Jakarta. 

5. Fatmawati 

Beliau merupakan istri dari Ir. Soekarno. Ia telah berjasa menjahit bendera 

pusaka merah putih Indonesia yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 

1945 di halaman rumahnya. 

6. Latif Hendraningrat 

Latif Hendraningrat telah berjasa dalam mengibarkan bendera pusaka 

merah putih Indonesia bersama S. Suhud di Jalan Pegangsaan Timur No. 

56 Jakarta. 

7. Sukarni 

Jasa beliau yaitu mengusulkan supaya teks proklamasi Indonesia  

ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil 

Bangsa Indonesia supaya Indonesia segera merdeka. 

8. Sayuti Melik 

Beliau merupakan tokoh muda yang telah berjasa dalam mengetik teks 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
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9. Sutan Syahrir 

Beliau juga merupakan tokoh muda yang pertama kali mendengar 

kekalahan Jepang atas Sekutu dan menginginkan supaya segera 

dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Beberapa cara untuk mengenang dan menghargai jasa para tokoh 

perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya 

sebagai berikut: 

1.  Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Misal: merelakan 

sebagian milik pribadi untuk kepentingan umum seperti pembangunan 

jalan. 

2. Sikap saling menghormati antar manusia 

3. Bersikap dan berbuat adil terhadap sesama manusia 

4. Mengikuti upacara dengan khidmat 

5. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan  

6. Mendoakan para pahlawan Indonesia yang telah gugur 

7. Tetap belajar dengan rajin serta selalu berdoa 

Sedangkan sikap yang tidak menghargai jasa para tokoh perjuangan 

kemerdekaan Indonesia atau sikap yang tidak boleh dilakukan oleh semua rakyat 

Indonesia, sebagai berikut: 

(6) Merusak peninggalan-peninggalan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

(7) Membakar bendera pusaka merah putih Indonesia 

(8) Tidak merawat dan membuang peninggalan-peninggalan dari peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

(9) Tidak memiliki sikap rela berkorban terhadap kepentingan bersama 

(10) Tidak menghormati sesama manusia 

F. Metode dan Model Pembelajaran: 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Ceramah 
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b. Tanya jawab 

c. Pemberian tugas 

2. Model Pembelajaran : 

a. Kooperatif teknik make a match 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal     (Waktu:10 menit) 

a. Salam 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Mengondisikan siswa 

e. Menyiapkan buku IPS kelas V  

f. Menanyakan siswa melaksanakan/tugas yang telah diberikan guru 

pada pertemuan 3. 

g. Apersepsi )*:  

Apersepsi pada siklus II terdapat penekanan untuk perbaikan seperti 

guru memberikan motivasi terkait dengan kekurangan pertemuan yang 

lalu diantaranya: 

1) Guru memotivasi siswa untuk aktif bertanya dengan memberikan 

penghargaan yang menarik seperti kartu ungkapan cerdas, pintar dan 

pandai. Semula hanya mendapatkan 1 kartu ungkapan cerdas, pintar, 

dan pandai menjadi 2 kartu ungkapan. Siswa yang aktif bertanya 

juga mendapatkan tepuk tangan dari guru dan teman-teman yang 

lain.)*  

2) Guru memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan siswa:  

a) Bagaimana pendapat kalian tentang jasa para pejuang Indonesia? 

b) Apakah kalian dapat menghargai semua pengorbanan dari para 

pejuang Indonesia? 

c) Mengapa kalian sebagai Warga Negara Indonesia harus 

menghargai semua pengorbanan dari para pejuang Indonesia? 

2. Kegiatan Inti  
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a. Eksplorasi      (Waktu:30 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai tentang Menghargai 

Jasa Para Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

2) Menggali pengetahuan siswa tentang Menghargai Jasa Para Tokoh 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

3) Menjelaskan materi tentang Menghargai Jasa Para Tokoh 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

b. Elaborasi      (Waktu:30 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Membagi semua siswa menjadi 6 kelompok. 

 

Pembentukkan kelompok: 

a) Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match yang terdiri dari 

5-6 siswa. 

b) Guru menjelaskan jalannya model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match. 

c) Guru memberikan lembar kerja siswa kepada setiap kelompok. 

d) Guru menyiapkan dan membagikan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban yang berisi tentang Menghargai Jasa Para Tokoh 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada siswa. 

e) Guru membunyikan peluit sebagai tanda bahwa model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match telah dimulai. 

f) Guru meminta siswa memikirkan soal/jawaban dari kartu yang 

mereka pegang. 

Kerja Kelompok: 

a) Siswa mencari pasangan kartu pertanyaan dan kartu yang 

jawaban yang cocok. Guru membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan. 
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b) Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan 

kartuantara pertanyaan dan jawaban selama 5-10 menit. Jika 

siswa menemukan pasangannya tepat waktu dan jawabannya 

benar maka pasangan tersebut mendapat poin. 

c) Siswa mendiskusikan hasil kerja dengan kelompok masing-

masing dan mengisikan LKS yang disediakan oleh guru. 

d) Siswa yang sebagai kelompok penilai mempresentasikan LKS 

hasil kerja dari kelompok pemegang kartu pertanyaan dan 

kartu jawaban. 

c. Konfirmasi     (Waktu: 10 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

Bertanya jawab kembali tentang hal-hal yang belum diketahui dan 

belum dipahami oleh siswa. Mengingat pada siklus I kurang adanya 

antusias bertanya pada siswa, maka guru memfokuskan penekanan 

dengan cara memberikan penguatan. Guru memberikan penguatan 

berupa ucapan ataupun isyarat dan 2 penghargaan kartu ungkapan 

cerdas, pintar atau pandai untuk siswa yang aktif bertanya. Semula 

hanya mendapatkan 1 kartu ungkapan cerdas, pintar, dan pandai 

menjadi 2 kartu ungkapan. Siswa yang aktif bertanya juga 

mendapatkan tepuk tangan dari guru dan teman-teman yang lain, 

sehingga siswa tersebut menjadi bangga dan merasa senang.)*  

3. Kegiatan Akhir     (Waktu: 25 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari. 

b. Guru memberi tes formatif kepada siswa. (20 menit) 

c. Guru memotivasi siswa supaya lebih giat belajar. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

e. Guru memberikan hadiah dan piagam penghargaan kepada kelompok 

yang mendapatkan skor terbanyak dan siswa yang aktif dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

H. Media Belajar 
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a. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

b. Gambar-gambar proklamasi kemerdekaan Indonesia 

I. Sumber Belajar 

1. Thayeb, dkk. 2008. IPS Terpadu untuk Kelas V. Jakarta: Erlangga. Hal: 

161-162. 

2. Yuliati dan Munajat. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas V. 

Jakarta: PT Pusaka Tiga Kelana Bse. Hal: 130-131. 

3. Sidiq, Munawar. 2011. Dimensi Kelas V. Solo: CV Ar-Rahman. Hal: 33-

36. 

J. Penilaian 

1. Jenis penilaian  : Penilaian proses dan hasil 

2. Teknik penilaian  : Pengamatan aktivitas belajar siswa  dan tes tertulis 

3. Bentuk instrumen : Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, pilihan 

ganda dan isian singkat 

4. Instrumen   : Soal 

)*= Upaya yang dilakukan oleh guru sebagai fokus perbaikan dalam pembelajaran 

pada siklus II berdasarkan hasil analisis dari pelaksanaan pada siklus I. 

         

 Tegal, 4 Mei 2012 

       Pengamat           Peneliti 

 ttd              ttd  

 

Aditia Kristia. N, S.Pd.    Nely Trisnawati 

          1402408275 

 

           
Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

                                

         ttd 
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    W. Aslamiyah, BA 

           19520804 197401 2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 34 
 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1 
 

Carilah pasangan kartu soal/kartu jawaban sehingga menjadi pasangan kartu soal-
jawaban yang cocok! 
Sesi 1 
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 
1 Tokoh yang mengetik teks proklamasi Indonesia .... 

2 Peran Mr. Ahmad Subarjo dalam peristiwa 
proklamasi kemerdekaan Indonesia  .... 

3 Pemuda yang mengusulkan agar teks 
ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta .... 

4 
Tokoh yang lahir di Bukittinggi Sumatera Barat 
dan menjadi Wakil Presiden pertama di 
Indonesia 

.... 

5 Salah satu pemuda yang mengibarkan bendera 
pusaka merah putih .... 

Jumlah skor yang benar  

 
Sesi 1 
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 
1 .... Sayuti Melik 
2 .... Tokoh perumus teks 
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proklamasi Indonesia 
3 .... Sukarni 
4 .... Drs. Moh. Hatta 
5 .... Latif Hendraningrat 

Jumlah skor yang benar  

 
Sesi 2  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 Tokoh yang mendapat gelar sebagai Bapak 
Proklamator selain Ir. Soekarno .... 

2 Peran Laksamana Muda Tadashi Maeda dalam 
perumusan teks proklamasi Indonesia .... 

3 Tokoh golongan tua yang ikut dalam merumuskan 
teks proklamasi selain Bung Karno dan Bung Hatta .... 

4 Tokoh yang lahir di Blitar dan menjadi Presiden 
pertama Indonesia .... 

5 Salah satu pemuda yang mengibarkan bendera 
pusaka merah putih  .... 

Jumlah skor yang benar  
Sesi 2  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 
1 .... Drs. Moh. Hatta 

2 .... 
Tuan rumah dalam 

peristiwa perumusan teks 
proklamasi Indonesia 

3 .... Mr. Ahmad Subarjo 
4 .... Ir. Soekarno 
5 .... S. Suhud 

Jumlah skor yang benar  
 

Sesi 3  

No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 Tokoh yang mendapat gelar sebagai Bapak 
Proklamator selain Ir. Soekarno .... 

2 Peran dari Ibu Fatmawati dalam peristiwa proklamasi 
kemerdekaan Indonesia .... 

3 Tokoh yang lahir di Karawang Jawa Barat dan 
terlibat dalam perumusan teks proklamasi Indonesia .... 

4 Tokoh yang mendengar kekalahan Jepang atas 
Sekutu .... 

5 Tokoh yang mengetik teks proklamasi .... 
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Jumlah skor yang benar  
 

Sesi 3  

No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 
1 .... Drs. Moh. Hatta 

2 .... Menjahit bendera pusaka 
merah putih Indonesia 

3 .... Mr. Ahmad Subarjo 
4 .... Sutan Syahrir 
5 .... Sayuti Melik 

Jumlah skor yang benar  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 35 
 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 

Carilah pasangan kartu soal/kartu jawaban sehingga menjadi pasangan kartu soal-
jawaban yang cocok! 
Sesi 1 
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 Sikap yang menghargai jasa para pejuang 
proklamasi kemerdekaan Indonesia .... 

2 Jasa Sukarni .... 
3 Jasa Ibu Fatmawati .... 

4 Sikap yang tidak menghargai jasa para 
pejuang proklamasi kemerdekaan Indonesia .... 

5 Contoh kegiatan sehari-hari siswa yang 
meniru semangat perjuangan pahlawan .... 

Jumlah skor yang benar  
 
Sesi 1 
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 
1 .... Rela berkorban untuk kepentingan umum dan 
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mendoakan para pejuang Indonesia 

2 .... 
Pemuda yang mengusulkan Ir.Soekarno dan 
Drs. Moh. Hatta yang menandatangani teks 
proklamasi atas nama bangsa Indonesia 

3 .... Menjahitkan bendera pusaka merah putih 

4 .... Merusak peninggalan-peninggalan dari 
peristiwa proklamasi Indonesia 

5 .... Belajar dengan rajin dan selalu berdoa 
Jumlah skor yang benar  

 
Sesi 2  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 Sikap yang tidak menghargai jasa para 
pejuang proklamasi kemerdekaan Indonesia .... 

2 Jasa Sutan Syahrir .... 
3 Jasa Laksamana Muda Tadashi Maeda .... 

4 Sikap yang menghargai jasa para pejuang 
proklamasi kemerdekaan Indonesia .... 

5 Contoh kegiatan sehari-hari siswa yang 
meniru semangat perjuangan pahlawan  .... 

Jumlah skor yang benar  
 
Sesi 2  
No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 
1 .... Membakar bendera pusaka merah putih 

2 .... 

Pemuda yang pertama mendengar kekalahan 
Jepang atas Sekutu dan melaporkan  
Ir. Soekarno untuk memproklamasikan 
Kemerdekaan Indonesia 

3 .... Orang Jepang yang bersedia rumahnya 
dijadikan tempat perumusan teks proklamasi 

4 .... Melakukan ziarah ke makam pahlawan dan 
mendoakan para pejuang  Indonesia 

5 .... Berdoa dan belajar dengan giat 
Jumlah skor yang benar  

 
Sesi 3  

No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 
1 Jasa Sutan Syahrir .... 

2 Sikap yang tidak menghargai jasa para pejuang 
proklamasi kemerdekaan Indonesia .... 

3 Jasa Ir. Soekarno .... 
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4 Contoh kegiatan sehari-hari siswa yang meniru 
semangat perjuangan pahlawan .... 

5 Jasa Sukarni .... 
Jumlah skor yang benar  

 
Sesi 3  

No Kartu Pertanyaan Kartu Jawaban 

1 .... 

Pemuda yang pertama mendengar kekalahan 
Jepang atas Sekutu dan melaporkan Ir. 
Soekarno untuk memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia 

2 .... Merusak peninggalan-peninggalan dari 
peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

3 .... 
Tokoh yang telah merumuskan dan  
membacakan teks proklamasi kemerdekaan 
Indonesia 

4 .... Belajar dengan rajin dan selalu berdoa 

5 .... 
Pemuda yang mengusulkan teks proklamasi 
di tanda tangani oleh  
Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 

Jumlah skor yang benar  
 

Lampiran 36 

 

NILAI KERJA KELOMPOK  
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK MAKE A MATCH 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 
Kelompok 1 
Ketua  : Jeshica Mayang Agesti 
Anggota : Zanuba Kamilia. C 
     Septiana Putri 
     Moh. Nur Faturochman 
     M. Rifqi Ibrahim 

Siklus Pertemuan Jumlah Skor Keterangan 

I 1 40 

Meningkat 
2 50 

II 1 50 
2 50

Jumlah Keseluruhan Skor 190 
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Kelompok 2 
Ketua  : Ulfa Maulidza Safira 
Anggota : Dera Riski. L 
     Devi Mulyana 
     Cipto Mulyadi 
     Oka Firzha. A 

Siklus Pertemuan Jumlah Skor Keterangan 

I 1 50 

Meningkat 
2 50 

II 1 50 
2 50 

Jumlah Keseluruhan Skor 200 
 
Kelompok 3 
Ketua  : Monica Ruti Sabrina 
Anggota : Tifanny Aurelia Gita. W 
     M. Rizki. P 
     Rayhan Aulia. A 
     Romi Ardih. S 

Siklus Pertemuan Jumlah Skor Keterangan 

I 1 40 

Meningkat 
2 50 

II 1 50 
2 50 

Jumlah Keseluruhan Skor 190 
Kelompok 4 
Ketua  : Arini Mitha. N 
Anggota : Naswa Natania. H 
     M. R. Fajar 
     Tri Yoga Helsa. P 
     Yoga Resa. A 

Siklus Pertemuan Jumlah Skor Keterangan 

I 1 50 

Meningkat 
2 30 

II 1 50 
2 50 

Jumlah Keseluruhan Skor 180 
 
Kelompok 5 
Ketua  : Aley Delia. R 
Anggota : Viky Dela. N 
     Yosa Putri. P 
     Rizky Fitria. N 
     Damar Ananta. R. W 
     Jaka Setya. P 
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Siklus Pertemuan Jumlah Skor Keterangan 

I 1 20 

Meningkat 
2 40 

II 1 40 
2 50 

Jumlah Keseluruhan Skor 150 
 
Kelompok 6 
Ketua  : M. Ardi Widodo 
Anggota : Yona Dinda Diah. A 
     Nisrina Sari 
     Yunita Septia. P 
     Bobby Setiawan 
     M. Tomi 

Siklus Pertemuan Jumlah Skor Keterangan 

I 1 20 

Meningkat 
2 30 

II 1 50 
2 50 

Jumlah Keseluruhan Skor 150 
             Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal       Peneliti 
                       ttd              ttd 

W.Aslamiyah,BA     Nely Trisnawati 
     19540804 197401 2 007       1402408275  
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Lampiran 37 
KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

 
 

Jenis Sekolah  : Sekolah Dasar        Jumlah Soal  : 15 butir soal 
ata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)      Bentuk Soal  : Pilihan ganda = 10 Soal 
Kelas/Semester  : V/2              Isian singkat   =  5  Soal 
Alokasi Waktu  : 20 menit        Materi Pokok  : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
Standar Kompetensi  : Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi  
Dasar Sub Materi Indikator  

Soal 
Bentuk  

Soal 

Aspek 
Kognitif 

 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor  
Soal 

Menghargai jasa 
dan peranan tokoh 
perjuangan dalam 
memproklamasikan 
kemerdekaan 
Indonesia. 

a. Tokoh-tokoh Perjuangan 
Kemerdekaan Indonesia 

b. Menghargai Jasa Para Tokoh 
Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia 
 

1. Siswa dapat menyebutkan nama tokoh yang 
mendapat gelar Bapak Proklamator Indonesia 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 1 

2. Siswa dapat memilih sikap yang dilakukan untuk 
menghargai jasa tokoh proklamasi kemerdekaan 
Indonesia 

Pilihan 
Ganda C3 Sulit 2 

3. Berdasarkan gambar, siswa dapat menyebutkan 
nama tokoh pejuang Indonesia yang bertugas 
mengibarkan bendera pusaka merah putih 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 3 

4. Siswa dapat menentukan tokoh yang menciptakan 
lagu Indonesia Raya 

Pilihan 
Ganda C1 Mudah 4 

5. Siswa dapat memilih tujuan dari sikap sebagai 
Bangsa Indonesia pada saat upacara di sekolah 
dilakukan dengan khidmat dan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya dengan baik 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 5 

6. Siswa dapat memilih sikap Bangsa Indonesia yang 
tidak menghormati jasa para tokoh perjuangan 
kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari  

Pilihan 
Ganda C3 Sulit 6 

7. Siswa dapat menyatakan peranan Drs. Moh. Hatta 
dalam ikut serta membangun Negara Indonesia yang 
merdeka 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 7 
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Kompetensi  
Dasar Sub Materi Indikator  

Soal 
Bentuk 

Soal 

Aspek 
Kognitif 

 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor  
Soal 

  8. Siswa dapat menyatakan jasa dari Laksamana Muda 
Tadashi Maeda yang bersimpati terhadap perjuangan 
Bangsa Indonesia untuk merdeka 

Pilihan 
Ganda C2 Sedang 8 

9. Siswa dapat memilih sikap yang perlu dicontoh 
dalam menghargai jasa para tokoh perjuangan 
kemerdekaan Indonesia 

Pilihan 
Ganda C3 Sulit 9 

10. Siswa dapat memilih kegiatan sehari-hari yang 
meniru semangat perjuangan para tokoh pejuang 
Indonesia 

Pilihan 
Ganda C3 Sulit 10 

11. Siswa dapat menjelaskan jasa Sayuti Melik dalam 
proses proklamasi kemerdekaan Indonesia  

Isian 
 Singkat C2 Sedang 1 

12. Siswa dapat memecahkan bentuk sikap menghargai 
jasa para pejuang Indonesia dalam kehidupan sehari-
hari 

Isian 
 Singkat C3 Sedang 2 

13. Siswa dapat menyebutkan nama tokoh yang 
mendampingi Ir.Soekarno dalam mengumandangkan 
teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 
Jakarta 

Isian 
 Singkat C1 Mudah 3 

14. Siswa dapat menjelaskan peranan Ir. Soekarno dalam 
ikut serta membangun Indonesia yang merdeka 

Isian 
 Singkat C2 Sedang 4 

15. Siswa dapat memecahkan contoh sikap yang tidak 
menghargai jasa para tokoh perjuangan kemerdekaan 
Indonesia 

Isian 
 Singkat C3 Sedang 5 

Tegal, 25 April 2012 
Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal              Peneliti 
           
          ttd                        ttd 
 
    W. Aslamiyah, BA               Nely Trisnawati 
         19520804 197401 2 007                            1402408275 
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Lampiran 38 
ANALISIS BUTIR SOAL SIKLUS II 

PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : V/2 
Penelaah  : Drs. Yuli Witanto 
Dalam menganalisis butir soal, penelaah perlu memperhatikan petunjuk pengisian formatnya. Petunjuknya adalah seperti berikut ini: 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format!  
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom "Ya" bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom "Tidak" bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, tuliskan alasan pada teks soal dan perbaikannya 

No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tid
ak 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

A 
1 

Materi 
Soal sesuai 
dengan 
indikator 
(menuntut tes 
tertulis untuk 
bentuk pilihan 
ganda 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

2 Materi yang 
ditanyakan 
sesuai dengan 
kompetensi 
(urgensi, 
relevasi, 
kontinuitas, 
keterpakaian 
sehari-hari 
tinggi) 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

3 Pilihan jawaban 
homogen dan √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 
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logis 

No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
4 
 

Hanya ada satu 
kunci jawaban √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

B 
 
5 

Konstruksi 
 
Pokok soal 
dirumuskan 
dengan singkat, 
jelas, dan tegas 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

6 Rumusan pokok 
soal dan pilihan 
merupakan 
pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

7 Pokok soal tidak 
memberi 
petunjuk kunci 
jawaban 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

8 Pokok soal 
bebas dan 
pernyataan yang 
bersifat negatif 
ganda  

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

9 Pilihan jawaban 
homogen dan 
logis ditinjau 
dari segi materi 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

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

- - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - 
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No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
11 

 
Panjang pilihan 
jawaban relatif 
sama 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

12 Pilihan jawaban 
tidak 
menggunakan 
pernyataan 
“semua jawaban 
di atas 
salah/benar” dan 
sejenisnya 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

14 Butir soal tidak 
bergantung pada 
jawaban soal 
sebelumnya 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

C 
 

15 

Bahasa/Budaya 
 
Menggunakan 
bahasa yang 
sesuai dengan 
kaidah bahasa 
Indonesia  

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 
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No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
16 

 
Menggunakan 
bahasa yang 
komunikatif 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

17 Tidak 
menggunakan 
bahasa yang 
berlaku 
setempat/tabu 

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

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

√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

 
  Tegal, 25  April 2012 

Penelaah 
              
                 ttd 
 
      Drs.Yuli Witanto 
19640717 198803 1 002 

 
 

 

 



290 

 

 

 

ANALISIS BUTIR SOAL SIKLUS II 
PENELAAHAN SOAL BENTUK ISIAN SINGKAT  

 
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : V/2 
Penelaah  : Drs. Yuli Witanto 
 

Dalam menganalisis butir soal, penelaah perlu memperhatikan petunjuk pengisian formatnya. Petunjuknya adalah seperti berikut ini: 
4. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format!  
5. Berilah tanda cek (V) pada kolom "Ya" bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 
6. Berilah tanda cek (V) pada kolom "Tidak" bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, tuliskan alasan pada teks soal dan perbaikannya 

No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
A 
1 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 
untuk bentuk isian singkat) 

√ - √ - √ - √ - √ - 

2 Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan 
sudah sesuai  √ - √ - √ - √ - √ - 

3 Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevasi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 

√ - √ - √ - √ - √ - 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang 
jenis sekolah atau tingkat kelas  √ - √ - √ - √ - √ - 

B 
5 

Konstruksi 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 
tegas 

√ - √ - √ - √ - √ - 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ - √ - √ - √ - √ - 
7 Tabel, gambar, grafik, peta atau yang sejenisnya 

disajikan dengan jelas dan terbaca √ - √ - √ - √ - √ - 

8 Menggunakan pernyataan yang menuntut jawaban √ - √ - √ - √ - √ - 
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singkat 
 C 
9 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif √ - √ - √ - √ - √ - 

No Aspek yang 
Ditelaah 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku √ - √ - √ - √ - √ - 

11 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran ganda atau salah 
pengertian 

√ - √ - √ - √ - √ - 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat/tabu √ - √ - √ - √ - √ - 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung perasaan siswa √ - √ - √ - √ - √ - 

 

   Tegal, 25 April 2012 
Penelaah 

     
                 ttd 
 
  Drs.Yuli Witanto 
19640717 198803 1 002 
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Lampiran 39 

Soal Formatif Siklus II 
Nama: 

No. Absen: 

Waktu: 20 menit 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan cara disilang (X)! 

1. Tokoh berikut ini yang mendapat gelar Bapak Proklamator Indonesia yaitu 

.... 

a. Ir. Soekarno    c. Chaerul Saleh 

b. Sukarni     d. Wikana 

2. Sikap yang kita lakukan untuk menghargai jasa tokoh kemerdekaan 

Indonesia yaitu .... 

a. melupakan dan mengabaikan peristiwa kemerdekaan Indonesia 

b. menghina jasa-jasa tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia 

c. berziarah ke makam tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang 

telah gugur 

d. merayakan pesta mewah di luar negeri dalam acara peringatan 

kemerdekaan Indonesia 

3.   

 
 

 

 

 

 

 

4. Tokoh yang menciptakan lagu Indonesia Raya yaitu .... 

a. W.R. Soepratman    c. Kusbini 

b. A. T. Mahmud    d. Ibu Sud 

Gambar tokoh di samping merupakan Pejuang 

Kemerdekaan Indonesia yang mendapat tugas 

mengibarkan bendera pusaka merah putih yaitu .... 

 
a. Sutan Syahrir 
b. Chaerul Saleh 
c. Drs. Moh. Hatta 
d. Latif Hendraningrat 
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5. Pada saat upacara di sekolah dilakukan secara khidmat dan menyanyikan 

lagu Indonesia Raya dengan baik merupakan sikap Bangsa Indonesia 

untuk .... 

a. melupakan jasa para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia 

b. menghargai jasa para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia 

c. menghindar dari hal-hal mengenai tokoh kemerdekaan Indonesia 

d. mengabaikan jasa para perjuangan tokoh kemerdekaan Indonesia 

6. Sikap Bangsa Indonesia yang menghormati jasa para tokoh perjuangan 

kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, kecuali .... 

a. rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

b. bersikap dan berbuat adil terhadap sesama Bangsa Indonesia 

c. sikap saling menghormati antar Bangsa Indonesia  

d. merusak semua peninggalan tokoh pejuang yang ada di museum 

7. Peranan Drs. Moh. Hatta dalam ikut serta membangun Negara Indonesia 

yang merdeka yaitu menjadi .... 

a. Menteri Dalam Negeri pertama di Indonesia 

b. Wakil Ketua BPUPKI yang pertama 

c. Wakil Presiden pertama di Indonesia 

d. Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia 

8. Jasa Laksamana Muda Tadashi Maeda yang bersimpati terhadap 

perjuangan Bangsa Indonesia untuk merdeka yaitu .... 

a. membela Sekutu untuk menyerang Jepang 

b. membela Jepang untuk tidak menjajah Indonesia kembali 

c. bersedia dan mempersilakan rumahnya dijadikan tempat perumusan 

teks proklamasi 

d. bersedia menandatangani teks proklamasi sebagai Wakil Bangsa 

Indonesia  
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9. Berikut ini sikap yang perlu dicontoh dalam menghargai jasa para tokoh 

perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu .... 

a. menghina jasa para pejuang yang telah berjuang demi Indonesia 

b. mendoakan tokoh pejuang Indonesia yang telah gugur  

c. membakar bendera pusaka merah putih Indonesia 

d. merusak peninggalan para pejuang yang tersimpan di museum 

10. Berikut ini kegiatan sehari-hari siswa yang termasuk meniru semangat 

perjuangan para tokoh pejuang Indonesia yaitu .... 

a. membantu teman yang mengalami kesulitan belajar  

b. mencontek ulangan milik teman sebangku 

c. mengganggu teman yang sedang belajar dengan serius  

d. menghina teman yang sedang sakit 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini! 

1. Jasa Sayuti Melik dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 

.... 

2. Bentuk sikap siswa untuk menghargai  jasa para pejuang Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu .... 

3. Tokoh yang mendampingi Ir. Soekarno dalam mengumandangkan teks 

proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta yaitu .... 

4. Peranan Ir. Soekarno dalam ikut serta membangun Indonesia yang 

merdeka yaitu menjadi .... 

5. Contoh sikap yang tidak menghargai jasa para tokoh perjuangan 

kemerdekaan Indonesia yaitu .... 
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Lampiran 40 
KUNCI JAWABAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 
 
 
A. Pilihan Ganda 

1. A   
2. C  
3. D  
4. A  
5. B  
6. D  
7. B  
8. C  
9. B  
10. A  

  

 
B. Isian Singkat 

1. Mengetik teks proklamasi 
2. Belajar dengan rajin 
3. Drs. Moh. Hatta 
4. Presiden pertama Indonesia 
5. Merusak peninggalan sejarah 

 
 

Nilai Akhir: 
Pilihan Ganda: 1 x 10 = 10 
Isian Singkat  : 2 x 5  =  10 + 

        20  
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Lampiran 41 
NILAI FORMATIF SIKLUS II 

No Nama 
Siswa Nilai 

KKM 67 

Tuntas Tidak  
Tuntas 

1 Cipto. M 90 √  
2 Devi. M 90 √  
3 Moch. Rizki  55  √ 
4 Aley Delia  100 √  
5 Arini Mitha  100 √  
6 Bobby. S 100 √  
7 Dera Riski  100 √  
8 Jaka Setya  95 √  
9 J. Mayang  100 √  
10 M. Rifqi  100 √  
11 M. Tomi 100 √  
12 M.N. Faturochman 100 √  
13 Monica  85 √  
14 Naswa. N 95 √  
15 Nisrina. S 80 √  
16 Oka F 90 √  
17 Rayhan  85 √  
18 Rizky. F  85 √  
19 Septiana  75 √  
20 Tri Yoga  100 √  
21 Viky. D  100 √  
22 Yoga. R  100 √  
23 Yona. D  95 √  
24 Yosa. P  75 √  
25 Yunita. S  100 √  
26 Zannuba  100 √  
27 Ulfa. M 100 √  
28 Tifanny   95 √  

Jumlah 2590 18 10 
Nilai Terendah 55 1 siswa 
Nilai Tertinggi 100 14 siswa 

Rata-rata  92,50 
Tuntas Belajar Klasikal 96,43% 
             Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal         Peneliti 
     
      ttd               ttd 
 
            W. Aslamiyah, BA     Nely Trisnawati 

         19520804 197401 2 007    1402408275  
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Lampiran 42 
DAFTAR PENGAMBILAN DATA 

No Jenis 
Data 

Sumber 
Data 

Teknik 
Pengambilan Data Instrumen Siklus/Pertemuan Waktu 

Pengambilan Data Keterangan 

1 Performansi Guru 
a. Perencanaan 

Pembelajaran 
(Pembuatan RPP) 
 

 

b. Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Guru  
 
 
 
 
 

Guru 

Evaluasi Dokumen 
 
 
 
 
 

Pengamatan 

APKG I 
 
 
 
 
 

APKG II 

I/1 17 April 2012  
I/2 20 April 20112 
II/1 1 Mei 2012 
II/2 

 
I/1 
I/2 
II/1 

 
II/2 

4 Mei 2012 
 

17 April 2012 
20 April 2012 

1 Mei 2012 
 

4 Mei 2012  
2 Aktivitas Belajar Siswa Siswa  Pengamatan Lembar 

Pengamatan 
I/1 

 
I/2 
II/1 

 
II/2 

 

17 April 2012 
 

20 April 2012  
1 Mei 2012  

 
4 Mei 2012 

 

3 Nilai/Hasil Belajar  
Siswa  Tes Soal Tes 

I/2 20 April 2012   

II/2 4 Mei 2012  
 

Tegal, 15 Mei 2012  
                     Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal               Peneliti 

 

       ttd                        ttd    
  

                  W. Aslamiyah, BA              Nely Trisnawati 
  19520804 197401 2 007              1402408275 
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Lampiran 43 
 

JADWAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

Kelas/Semester : V/2 

Tahun Pelajaran : 2011/2012 

Jumlah Siswa : 32 Siswa 

 
No Hari/Tanggal Jam ke Kegiatan 

1 Selasa, 17 April 2012 1, 2, 3 Tes awal 1 dan Pertemuan 1 Siklus I 

2 Jumat, 20 April 2012 1, 2, 3 Pertemuan 2 Siklus I dan Tes Formatif 1 

3 Selasa, 1 Mei 2012 1, 2, 3 Tes awal 2 dan Pertemuan 1 Siklus II 

4 Jumat,4 Mei 2012 1, 2, 3 Pertemuan 2 Siklus II dan Tes Formatif 2 

  
 
 

Tegal, 16 April 2012 

             Mengetahui 

Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal         Peneliti 

    

      ttd                ttd 

 

          W. Aslamiyah, BA    Nely Trisnawati 

      19520802 197401 2 007       1402408275 
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Lampiran 44 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V 

No Nama  
Siswa 

Siklus/Pertemuan 
I/1 I/2 II/1 II/2 

Hadir Tidak 
Hadir Hadir Tidak 

Hadir Hadir Tidak 
Hadir Hadir Tidak 

Hadir 
1 Cipto. M √ - √ - √ - √ - 
2 Devi. M √ - √ - √ - √ - 
3 Moch. Rizki  √ - √ - √ - √ - 
4 Aley Delia  √ - √ - √ - √ - 
5 Arini Mitha  √ - √ - √ - √ - 
6 Bobby. S √ - √ - √ - √ -
7 Damar. A - i √ - - i √ -
8 Dera Riski  √ - √ - √ - √ - 
9 Jaka Setya  √ - √ - √ - √ - 

10 J. Mayang  √ - √ - √ - √ - 
11 M. Rifqi  √ - √ - √ - √ - 
12 M. Tomi √ - √ - √ - √ -
13 M. Ardi √ - √ - √ - - s
14 M. Reikhan.  - s √ - √ - √ - 
15 Faturochman √ - √ - √ - √ - 
16 Monica  √ - √ - √ - √ - 
17 Naswa. N √ - √ - √ - √ - 
18 Nisrina. S √ - √ - √ - √ -
19 Oka F √ - √ - √ - √ -
20 Rayhan  √ - √ - √ - √ - 
21 Rizky. F  √ - √ - √ - √ - 
22 Romi. A √ - √ - - s √ - 
23 Septiana  √ - √ - √ - √ - 
24 Tri Yoga  √ - √ - √ - √ -
25 Viky. D  √ - √ - √ - √ -
26 Yoga. R  √ - √ - √ - √ - 
27 Yona. D  √ - √ - √ - √ - 
28 Yosa. P  √ - √ - √ - √ - 
29 Yunita. S  √ - √ - √ - √ - 
30 Zannuba  √ - √ - √ - √ - 
31 Ulfa. M √ - √ - √ - √ - 
32 Tifanny   √ - √ - √ - √ - 

Jumlah Hadir 30 2 32 0 30 2 31 1 
Persentase Hadir 93,75 % 100 % 93,75 % 96,88 % 

Keterangan: 
s = sakit 
i = ijin 
a = tidak ada keterangan 

             Mengetahui 
Kepala SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal         Peneliti 
  
      ttd                 ttd 

              W. Aslamiyah, BA    Nely Trisnawati 
      19520802 197401 2 007       1402408275 
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Lampiran 45 
 

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK MAKE A MATCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 
      Kepala SD N Mangkukusuman 04 Kota Tegal 

 
                  ttd 

                 

           W. Aslamiyah, BA 
        19520802 197401 2 007 
 
 
 
 
 

Kelompok 1: 
Ketua Kelompok: Jeshica Mayang 
Anggota Kelompok: 
1. Zannuba Kamilia. C 
2. Septiana Putri 
3. Moh. Nur Faturochman 
4. M. Rifqi Ibrahim Mutq 

Kelompok 2: 
Ketua Kelompok: Ulfa Maulidza 
Anggota Kelompok: 
1. Dera Riski Lestari 
2. Devi Mulyana 
3. Cipto Mulyadi 
4. Oka Firzha Adhitya 

 

Kelompok 3: 
Ketua Kelompok: Monica Ruti. S 
Anggota Kelompok: 
1. Tiffany Aurelia Gita. W 
2. Moch. Rizki Prasetio 
3. Rayhan Aulia Aldri 
4. Romi Ardih Syahputra 

Kelompok 4: 
Ketua Kelompok: Arini Mitha. N. R 
Anggota Kelompok: 
1. Naswa Natania Hanifah 
2. Mochamad Reikhan. F 
3. Tri Yoga Helsa Putra 
4. Yoga Resa Anugerahi 

Kelompok 5: 
Ketua Kelompok: Aley Delia. R 
Anggota Kelompok: 
1. Viky Dela Nuradi  
2. Yosa Putri Pradana 
3. Rizky Fitria Nuraeni 
4. Damar Ananta Rizky W 
5. Jaka Setya Pramana 

Kelompok 6: 
Ketua Kelompok: Aley Delia. R 
Anggota Kelompok: 
1. Yona Dinda Diah. A 
2. Nisrina Sari 
3. Yunita Septia Putri 
4. Bobby Setiawan 
5. Mohamad Tomi  
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FOTO-FOTO PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pelaksanaan Tes Formatif Siswa Kelas V 

 

 

 

 

 
 

Diskusi Kelompok pada Proses Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif 

Teknik Make A Match Siklus I Pertemuan 1 
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Guru Menjelaskan Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Teknik 
Make A Match 

 

 

 

 

 

 
 

Diskusi Kelompok pada Proses Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif 
Teknik Make A Match Siklus I Pertemuan 1 
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Keberanian Siswa Kelas V untuk Bertanya pada Proses Pembelajaran Siklus I 
Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 
 

Pelaksanaan Tes Formatif Sikus I pada Siswa Kelas V 
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Pelaksanaan Tes Awal 2 Siswa Kelas V 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pemberian Penguatan pada Siswa yang Berani Menjawab Pertanyaan dari Guru 
Siklus II Pertemuan 1 
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Kelompok Penilai Saat Mempersentasikan Hasil Kerja Kelompok Lain pada 
Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A Match Siklus II Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi Kelompok pada Proses Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif 
Teknik Make A Match Siklus II Pertemuan 2 
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Keaktifan Siswa dalam Menjawab Pertanyaan dari Guru 

 pada Siklus II Pertemuan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kelompok yang Memperoleh Skor Tertinggi pada Model Pembelajaran 
Kooperatif Teknik Make A Match 
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Surat Ijin Penelitian dari UNNES 
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Surat Ijin Penelitian dari SD Negeri Mangkukusuman 04 Kota Tegal 
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Surat Bukti Pengambilan Data 
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