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SARI 

Pandu Cahyono, Sigit. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII DI SMP Negeri 7 

Semarang.Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. Prof. Maman Racman, M.Si dan Drs. Slamet 

Sumarto, M.Pd. 

Kata Kunci : PPKn, Media Pembelajaran Interaktif,Hasil Belajar  

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

ada di sekolahan, tujuan pembelajaran diarahkan untuk menanamkan sikap dan 

perilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta untuk mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati dan meyakini nilai-

nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, siswa mengalami ketidak ketertarikan 

pada mata pelajaran PPkn yang dipelajari.  Selain itu siswa juga merasa bosan 

dalam melaksakan pembelajaran di kelas. Dengan demikian berdampak pada 

pemahaman materi yang diajarkan, sehingga hasil belajar siswa menjadi tidak 

baik. Media pembelajaran  memiliki peranan yang penting dalam menciptakan 

keberhasilan terhadap proses belajar mengajar. Selama proses belajar mengajar 

berlangsung, harusnya juga menggunakan media yang menarik, sehingga siswa 

lebih menyukainya. Dengan adanya media pembelajaran yang interaktif akan 

membantu meningkatkan motivasi siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini kian pesat, terutama 

dalam bidang teknologi computer/laptop. Pembelajaran di SMP Negeri 7 

Semarang masih belum memanfaatkan media computer/laptop yang di miliki 

siswa ataupun sekolahan dengan maksimal. Dengan perkembangan ini dapat 

dimanfaatkan untuk menciptakan media pembelajaran yang interaktif untuk 

menciptakan inovasi baru,  sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh 

sebab itu dalam penelitian ini bermaksud mengetahui keefektifan  pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VIII di SMP N 7 Semarang.  

Kegiatan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian campuran . 

Dalam penelitian ini dilaksanakan  pada kelas VIII di SMP Negeri 7 Semarang. 

Dengan pengambilan data secara observasi,  pre test dan pos test dan wawancara.   

Alur penelitian yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini adalah mengacu 

pada penggunaan media pembelajaran interaktif sebagai media pembelajaran dan 

hasil dari kegiatan uji pre test dan pos test. Hasil dari selisih uji pre test dan pos 

test selanjutnya dihitung menggunakan uji t untuk mengetahui apakah terdapat 

efek dari penggunaan media tersebut.  

Hasil penelitian ini membuat peserta didik menjadi senang dalam 

melakukan proses pembelajaran dan tidak terjadi kebosanan, antusias 

pembelajaran menjadi meningkat. Selain itu, hasil penelitian ini terjadi 

peningkatan dari nilai pre test 58,5 dan post test 80, dengan kenaikan sebesar  

21,5 dengan kenaikan sebesar 17,1%.  Dengan T-hitung sebesar 16,53  dimana 



 
 

ix 
 

lebih besar dari Ttabel dengan dk (29) yaitu 2,045, dan T-hitung berada pada 

daerah penolakan Ho, maka terdapat perbedaan  selisih hasil post test dan pre test. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil pre test dengan hasil pos test 

dan pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif  dikatakan efektif. 

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah Seyogyanya guru dalam 

melakukan penilaian harus menggabungkan tiga domain yakni domain kognitif, 

domain psikomotorik dan domain afektif. Perlu adanya pelatihan dalam 

menggunakan media pembelajaran interaktif. Perlu adanya pengembangan media 

pembelajaran interaktif PPKn ini agar lebih baik, karena dirasa masih terdapat 

banyak kekurangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-

hasil teknologi dalam proses belajar mengajar.  Era sekarang  guru dituntut 

agar mampu menggunakan maupun membuat media pembelajaran yang 

diberikan oleh peserta didik menjadi menyenangkan sehingga dalam 

proses belajar mengajar menjadi tersampaikan secara baik.  

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam 

pembelajaran keberadaan materi sumber belajar sangatlah penting dalam 

mendukung proses kelancaran belajar mengajar. Salah satu komponen 

utama pendukung sumber belajar adalah adanya media pembelajaran. 

Media merupakan salah satu wadah dari pesan yang oleh 

sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. 

Media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terwujudnya 

hubungan langsung antara karya seseorang pengembang mata pelajaran 

dengan siswa, secara umum wajarlah bila peranan guru yang 

menggunakan media pembelajaran sangatlah berbeda dari peranan seorang 

guru “biasa”.  

Kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik ini merupakan 

hal yang wajar dialami oleh guru yang tidak memahami kebutuhan dari 
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siswa tersebut baik dalam karakteristik, maupun  dalam pengembangan 

ilmu. Dalam hal ini peran guru sebagai pengembang ilmu sangat besar 

untuk memilih dan melaksanakan pembelajaran yang tepat dan efesien 

bagi peserta didik bukan hanya pembelajaran yang berbasis konvensional 

namun pembelajaran juga ditunjang dengan sarana dan prasarana salah 

satunya menciptakan media pembelajaran yang menarik untuk peserta 

didik sehingga dapat tercapainya proses belajar mengajar dengan baik.  

Dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Semarang pada 

umumnya berjalan seperti biasa, yaitu adanya interaksi guru dengan murid. 

Namun ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian, yaitu dalam proses 

belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan ada 

kecenderungan siswa mengalami kebosanan dalam pembelajaran yang 

yang disampaikan oleh guru, sehingga pada pemahaman materi yang siswa 

terima menjadi tidak maksimal. 

Hal  itu  menjadi fokus  untuk dibuatkan inovasi media 

pembelajaran interaktif yang dapat membuat siswa lebih senang dalam 

melakukan pembelajaran. Dengan ketertarikan pada media pembelajaran 

yang dibuat ini harapanya meningkatkan minat belajar siswa sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pada era sekarang pembelajaran menggunakan media flash sangat 

menjadi keunggulan dalam proses pembelajaran. Keunggulan dari media 

flash ini dapat mempermudah dengan kata lain  menggabungkan semua 
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media yang terdiri dari teks, grafik, audio dan berinterkasi sehingga 

menjadi lebih menarik dan dapat berinteraksi dengan penggunanya. 

Dalam menciptakan suasana yang edukatif dalam proses belajar 

mengajar perlu adanya media pembelajaran yang membuat siswa lebih 

tertarik dalam pembelajaran sehingga menyenangkan dan lebih 

tersampaikan dengan baik. Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang : “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 7 Semarang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 

permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah situasi pembelajaran PPkn saat diterapkanya Media 

Pembelajaran Interaktif pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 7 

Semarang ? 

2) Bagaimanakah peningkatkan hasil belajar siswa pada saat 

menggunakan Media Pembelajaran Interaktif pada siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 7 Semarang ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mendeskripsikan situasi pembelajaran PPkn saat diterapkanya 

media pembelajaran interaktif pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 7 

Semarang. 

2) Mengetahui peningkatkan hasil belajar siswa saat menggunakan media 

pembelajaran interaktif pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 7  

Semarang ? 

1.4 Manfaat  

Manfaat penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif 

ini dibedakan menjadi dua yaitu manfaat kebutuhan teoretis dan kebutuhan 

praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat kebutuhan teoretis pada penelitian ini untuk meningkatkan 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang media pembelajaran.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat kebutuhan praktis penelitian pengembangan ini untuk :  

1.4.2.1 SMP Negeri 7 Semarang 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

media pembelajaran kompetensi berdiskusi tentang makna kedaulatan 

rakyat sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dan hasil 

penelitian ini dapat menambah referensi perbendaharaan media 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PPKn. 
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1.5 BATASAN ISTILAH 

1.5.1 Pengembangan 

Pengembangan ialah proses, cara, perbuatan pengembangan dalam 

hal ini berbentuk  media pembelajaran yang berwujud prototype flash . 

Pengembangan juga diartikan perbuatan menjadikan bertambah, berubah 

sempurna (pikiran, pengetahuan). Pengembangan juga dapat bersifat 

dinamis, sehingga senantiasa perlu mencari informasi sebagai umpan 

balik. Penggunaan berbagai proses memungkinkan pembelajaran yang 

fleksibel atau adaptable dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang 

diharapkan. 

Pengembangan dalam hal ini suatu proses mendesain pembelajaran 

secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu 

yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan 

memperhatikan potensi dan kompetensi siswa. Pengembangan 

pembelajaran hadir didasarkan pada adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan dihampir 

semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya 

dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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1.5.2 Media Pembelajaran Interaktif 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen komunikasi, 

yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. 

Media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang 

didalamnya menggabungkan semua media yang terdiri dari teks, grafik, 

audio dan berinterkasi sehingga menjadi lebih menarik dan dapat 

berinteraksi dengan penggunanya. Media pembelajaran dalam penelitian 

ini akan termuat dalam bentuk aplikasi flash yang memudahkan peserta 

didik lebih tertarik dalam proses belajar. 

Pembelajaran adalah suatu program, ciri suatu program adalah 

sistematik, sistemik, dan terencana. Sistematik artinya keteraturan, dalam 

hal ini pembelajaran harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah 

tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian. 

Sistemik menunjukan suatu sistem, artinya di dalam pembelajaran terdapat 

berbagai komponen, antara lain tujuan, materi, metode, media, sumber 

belajar, evaluasi, peserta didik, lingkungan dan guru yang saling 

berhubungan dan ketergantungan satu sama lain serta berlangsung secara 

terencana dan sistematik. 

Pembelajaran bersifat interaktif artinya kegiatan pembelajaran 

merupakan kegiatan yang bersifat multi arah antara guru, peserta didik, 

sumber belajar, dan lingkungan yang saling mempengaruhi, tidak 

didominasi oleh satu komponen saja. Interaksi ini bukan hanya pada 

tingkat apa dan bagaimana, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu pada tingkat 
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mengapa, tingkat mencari makna, baik makna sosial (socially conscious) 

maupun makna pribadi (selft-conscious).  

1.5.3 Hasil Belajar 

Hakikat pembelajaran yang baik adalah dimana proses belajar 

antara guru dan murid saling mempengaruhi, guru sebagai pengajar harus 

melakukan pembelajaran dengan baik begitu pula seorang murid juga 

harus mengikuti proses belajar mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran 

tentunya perlu ada upaya meningkatkan kompetensi yang dimiliki siswa 

sesuai materi yang diajarkan agar tercapainya nilai yang sesuai dengan 

kriteria yang baik sehingga hasil belajarnya sesuai dengan harapan yang 

diinginkan. Sehingga orientasi hasil belajar ini untuk mencapai kriteria 

ketuntasan dengan cara tes tertulis pada proses belajar mengajar.  

Hasil belajar dapat dikelompokan ke dalam tiga domain, yaitu 

domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Setiap domain 

disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang 

sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah 

sampai dengan hal yang sukar, dan mulai dari  hal konkrit sampai dengan 

hal yang abstrak. 

Domain afektif (affective domain), yaitu internalisasi sikap yang 

menunjukan sikap peserta didik yang menunjukan ke arah pertumbuhan 

batiniah dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang 

diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya 

dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. 
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Domain psikomotor (psychomotor domain), yaitu kemampuan 

peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagianya, 

mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang 

kompleks.  

Dalam penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Dalam Meningatkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 7 

Semarang”, ini akan diukur melaui domain kognitif (cognitive domain). 

Domain kognitif ini secara pengetahuan adalah kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya 

konsep, prinsip, fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat 

menggunakanya. 
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                                       BAB II 

                           LANDASAN TEORI 

   Dalam landasan teoretis ini akan diuraikan teori-teori yang 

diungkapkan para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian. 

Adapun teori-teori tersebut adalah Media  Pembelajaran Interaktif, Hasil 

Belajar, dan mata pelajaran PPKn. 

2.1  Media Pembelajaran 

2.1.1   Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang secara harfiah 

berarti; tengah, perantara atau pengantar, media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk  menangkap, memproses dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal (Arsyad, 2002:3). 

Menurut Usman dan Asnawir (2002:11),  media merupakan 

sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada dirinya. Pengertian media sangatlah luas, 

sehingga ia membatasi pada media pendidikan saja yakni media adalah 

segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan 

pembelajaran ( Daryanto, 2010:5).  

Piaget 1980:98 mengemukakakn media pembelajaran yang 

berbentuk teks, image, visual dan video merupakan satu paket model 
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media yang dapat membuat daya tarik peserta didik dalam pembelajaran 

dan berpengaruh pada hasil belajar. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media merupakan sebuah sarana perantara atau pengantar yang berfungsi 

menyampaikan informasi baik visual maupun verbal dari komunikator 

kepada komunikan dalam bentuk grafis, photografis, maupun elektronis 

untuk selanjutnya dapat ditangkap, diproses, dan disusun kembali sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri audien (peserta didik). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya media, 

informasi yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh 

penerima. 

Dalam kegiatan pembelajaran, keberadaan media menjadi suatu 

kebutuhan yang sangat vital dan penting. Mengingat akan pentingnya 

media dalam kegiatan pembelajaran, muncullah istilah media 

pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas., memaknai 

media pembelajaran sebagai alat yang berfungsi dan digunakan untuk 

menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud 

adalah proses komunikasi antara guru, peserta didik, dan bahan ajar.   

Media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan peserta didik 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif (Sukiman, 2012: 29). Suatu media 



11 
 

 
 

dikatakan sebagai media pembelajaran apabila media itu membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung 

maksud-maksud pengajaran (Arsyad, 2011: 4). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah media yang menyalurkan pesan atau informasi dalam pembelajaran 

yang dapat mewujudkan hubungan langsung antara guru dengan para 

siswa  sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

kemauan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif 

dan efisien. 

2.1.2  Fungsi Media Pembelajaran 

Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan 

keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan minat baru  pada peserta didik (Sukiman, 

2012:41).  

Fungsi media pembelajaran berkaitan dengan permasalahan proses 

pembelajaran di dalam kelas, yaitu: 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya ingat.  

3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan variasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. 

4) Memberikan rangsangan yang sama. 

5) Media pembelajaran memberikan interaksi secara langsung (Sukiman, 

2012:41). 
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Kedudukan media dalam sistem pembelajaran berfungsi sebagai  

berikut :  

1) Alat bantu. 

2) Alat penyalur pesan. 

3) Alat penguat. 

4) Wakil guru dalam menyampaikan informasi secara teliti, jelas, dan 

menarik (Kustadi, 2011:21).  

Karakteristik dan kemampuan masing-masing media perlu 

diperhatikan oleh guru agar mereka dapat memilih  media mana yang 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan 

media mempunyai kegunaan antara lain : 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra. 

3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan presepsi yang sama. 

6. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru, 

bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa, dan tujuan 

pembelajaran (Daryanto, 2013:5). 
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Selain itu, kontribusi media pembelajaran diartikan sebagai :  

1. Penyampain pesan pembelajaran dapat lebih standart. 

2. Pembelajaran dapat lebih menarik. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarapkan teori belajar. 

4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 

5. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 

6. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 

diperlukan. 

7. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru mengalami perubahan ke arah yang positif Kemp and 

Dayton (dalam Sukiman, 2012:42). 

2.1.3 Jenis-jenis Media  

Rudi Bretz (dalam Usman dan Asnawir, 2002:27) 

mengklasifikasikan jenis media pada tiga unsur pokok yaitu suara, visual, 

dan gerak. Ketiga unsur pokok tersebut masih terbagi lagi menjadi 

beberapa bentuk. Selain itu, dia juga mengklasifikasikan antara media siar 

dan media rekam. Dalam penjelasannya, terdapat 8 klasifikasi media: 

1) Media audio visual gerak. 

2) Media audio visual diam. 

3) Media audio semi gerak. 

4) Media visual gerak. 

5) Media visual diam. 



14 
 

 
 

6) Media visual semi gerak. 

7) Media audio. 

8) Media cetak.  

Sementara itu, menurut Gagne (dalam Daryanto, 2010: 17) media 

diklasifikasikan menjadi 7 kelompok yakni; 

1) Benda untuk didemonstrasikan. 

2) Komunikasi lisan. 

3) Media cetak. 

4) Gambar diam. 

5) Gambar bergerak. 

6) Film bersuara. 

7) Mesin belajar. 

Ketujuh kelompok media pembelajaran tersebut saling berkaitan 

dengan kemampuannya untuk memenuhi fungsi berdasarkan jenis media 

masing-masing yang dikembangkan, yaitu (1) sebagai pelontar stimulus 

belajar, (2) penarik minat belajar, (3) contoh perilaku belajar, (4) memberi 

kondisi eksternal, (5) menuntun cara berfikir, (6) memasukkan alih ilmu, 

(7) menilai prestasi, dan (8) pemberi umpan balik. 

Berdasarkan penjelasan atas klasifikasi media pembelajaran yang 

telah disampaikan di atas, akan mempermudah para guru dalam 

melakukan pemilihan media yang sesuai dengan tujuan pada perencanaan 

pembelajaran.  
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2.2 Media Pembelajaran Interaktif 

Media interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan 

alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna 

dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya, bertanya, 

dan mendapatkan jawaban yang mempengaruhi komputer untuk 

mengerjakan fungsi selanjutnya. Media interaktif adalah suatu media yang 

dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, 

sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki (Daryanto, 

2013:51). 

Bates (1995) dalam Pramono (2006:11) menyatakan bahwa 

“diantara media-media lain interaktivitas multimedia atau media lain yang 

berbasis komputer adalah yang paling nyata (overt). Keunggulan media 

pembelajaran interaktif dalam hal interaktivitas adalah media ini secara 

inheren memaksa pengguna untuk berinteraksi dengan materi. Interaksi ini 

bervariasi dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Interaksi 

sederhana misalnya pengguna harus menekan keyboard atau melakukan 

klik dengan mouse untuk berpindah-pindah halaman (display) atau 

memasukkan jawaban dari suatu latihan dan komputer merespon dengan 

memberikan jawaban benar melalui suatu umpan balik (feedback). 

Guru dan siswa secara bergantian bisa menjadi komunikator, 

sehingga proses pembelajaran lebih variatif. Untuk menghindari kesalahan 

komunikasi digunakan sarana untuk dapat membantu proses komunikasi 

yang disebut media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 
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untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa. 

Media pembelajaran interaktif adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya 

dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif (Rosyada Dede, 

2008:8). Dalam hal ini penggunaan media pembelajaran dengan software 

flash mempunyai  keunggulan yakni, dalam pemakaianya dapat dijadikan 

alternatif pengelolaan item-item menu menjadi kompleks, antara gambar, 

data, dan video. 

Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan 

untuk melakukan komunikasi dengan siswa. Hal ini bisa berupa perangkat 

lunak (software) yang berisi pesan atau informasi pendidikan, sedangkan 

peralatan keras (hardware) merupakan sarana untuk dapat menampilkan 

pesan yang terkandung dalam media tersebut. Salah satu software yang 

dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran adalah software 

Adobe Flash CS3. Software ini dipilih karena memiliki banyak fitur 

pendukung. Dengan kelebihan tersebut, diharapkan akan terwujud sebuah 

aplikasi media pembelajaran yang atraktif dan menarik secara visual bagi 

siswa.  

Adobe Flash CS3 merupakan software yang mampu menghasilkan 

presentasi, game, film, CD interaktif, maupun CD pembelajaran, serta 

untuk membuat media yang interaktif, menarik, dan dinamis. Adobe Flash 
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CS3 mampu melengkapi situs web dengan beberapa macam animasi, 

suara, animasi interaktif, dan lain-lain sehingga pengguna sambil 

mendengarkan penjelasan mereka dapat melihat gambar animasi, maupun 

membaca penjelasan dalam bentuk teks. Adobe Flash CS3 merupakan 

versi terbaru dari pendahulunya yaitu Macromedia Flash Profesional 8. 

Penggunaan Adobe Flash CS3 sebagai software untuk pembuatan media 

pembelajaran interaktif berdasarkan pada beberapa kelebihan yang 

dimilikinya. 

Flash tidak hanya menggabungkan elemen multimedia dengan 

Action Script, flash juga mempunyai kemampuan dalam membuat 

interaktif scripting. Adobe Flash CS3 mempunyai kelebihan dibanding 

program lainnya yaitu pengguna adobe flash CS3 dapat dengan mudah dan 

bebas dalam berkreasi membuat animasi dengan gerakan bebas sesuai 

dengan adegan animasi yang dikehendaki, adobe flash CS3 menghasilkan 

file yang berukuran kecil, mampu menghasilkan file bertipe (ekstensi) 

FLA yang bersifat fleksible, karena dapat dikonversi menjadi file bertipe 

swf, html, jpg, png, exe, mov. 

Pembelajaran dengan media pembelajaran berbasis flash 

merupakan salah satu media belajar yang penggunaannya memerlukan 

sarana komputer / laptop. Dengan adanya media pendukung personal 

computer ataupun komputer ini memungkinkan siswa belajar dengan 

kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan yang 

diperoleh dari media tersebut. Penggunaan media berteknologi ini 
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memungkinkan siswa melakukan kontrol belajar sesuai kemampuannya 

sendiri (Ariesto Hadi Sutopo (2003: 7). 

Media pembelajaran berbasis flash ini memiliki kelebihan – 

kelebihan antara lain : (1) Dapat membantu siswa yang memiliki 

keterbatasan dalam menerima materi karena media ini mempunyai semua 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga tidak membosankan dan 

dapat menyimpan materi secara permanen. (2) Lebih interaktif sehingga 

minat siswa dalam belajar akan lebih besar. (3) Disajikan dengan gambar, 

suara dan video yang menarik sebagai pendukung materi yang 

disampaikan. (4) Karena sifatnya sistem operasi terbuka, semua aplikasi 

bersifat gratis. Namun media pembelajaran interatif berbasis flash ini juga 

memiliki kekurangan yaitu : (1) Membutuhkan tablet maupun komputer 

untuk menjalankannya. (2) Untuk mengembangkan media ini dibutuhkan 

keterampilan khusus mengenai bahasa pemrograman Adobe Flas. 

Hardware komputer yang dibutuhkan dengan spesifikasi sistem 

sebagai berikut:  

1. Microsoft Windows: Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 

(Service Pack 3 recommended); Windows Vista® Home Premium, 

Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1; or Windows 7, 

Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor, 1GB of RAM, 

1024x768 display (1280x800 recommended) with 16-bit video card, 

QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features. 
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2. Machintosh: Minimal Multicore Intel processor, Mac OS X v10.5.7 or 

v10.6, 1GB of RAM, 4GB of available hard-disk space for installation,  

1024x768 display (1280x800 recommended) with 16-bit video card, 

QuickTime 7.6.2 software required for multimedia feature. 

3. Linux: Ubuntu versi 8.04 atau sesudahnya, Lucid Lynx maupun Linux 

Mint. Membutuhkan GNU C Library (glibc) 2.7 atau sesudahnya. 

Prosesor minimal 1Ghz. Kapasitas hardisk kosong sebesar 16GB 

tersedia dan membutuhkan RAM 1GB (32-bit), 2GB(64-bit). VGA 

sport DirectX9.  

 

 

 

 

                         

 

 

   Gambar 1. Pembuatan media dengan program Adobe Flash CS3 

Media pembelajaran interaktif ini sangat mudah dioperasikan oleh 

peserta didik maupun guru. Output dari file dari software adobe flash 

adalah flash (swf) file berekstensi swf. Dapat  dijalankan di komputer/ 

laptop ataupun gadjet yang sudah mempunyai operasi untuk menjalankan 

type swf.  
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                Gambar 2. Tampilan Menu awal Media Pembelajaran Interaktif 

Aplikasi ini berjalan dengan sistem operasi windows XP, vista, 

windows 7 maupun windows 8 dapat membuka aplikasi ini dengan mudah. 

Dalam media pembelajaran interaktif ini terdapat beberapa menu yakni 

tentang media, materi, quiz dan profil. Dalam satu kali sentuhan, dengan 

cara mengarahkan pada icon yang dituju maka akan muncul icon yang 

diinginkan, contohnya icon quiz.  

 

 

 

 

 

 

             

            Gambar 3. Tampilan icon Quiz pada Media Pembelajaran Interaktif 
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2.3 Pembelajaran Interaktif 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkunganya. Oleh karena itu, 

belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja (Arsyad,  2002:1). 

Ada pula beberapa ahli mengungkapkan jejak pendapat tentang 

pengertian pembelajaran interaktif, sebagai suatu perubahan perilaku 

sebagai pengalaman, yang termasuk dalam perubahan ini antara lain ialah 

merespon suatu sinyal, cara menguasai suatu ketrampilan, dan 

mengembangkan sikap terhadap suatu objek ( Aaron Q. Sartain dkk., 

1958: 229).  

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pembelajaran Interaktif 

 Prinsip-prinsip dalam pembelajaran interaktif baik bagi siswa yang 

perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya 

meningkatkan kualitas mengajarnya. Prinsip-prinip itu berkaitan dengan 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, 

pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan 

individual. 

2.3.2.1 Perhatian dan Motivasi 

 Perhatian mempunyai peranan yang penting dalan kegiatan belajar. 

Dari kajian teori belajar pengelolaan informasi terungkap bahwa tanpa 

adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar (Gage dan Berliner, 1984: 
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335). Disamping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam 

kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang (Sukiman, 2012:46). 

2.3.2.2 Keaktifan 

Thomdike mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar dengan 

hukum “law of exercise”-nya yang menyatakan bahwa belajar memerlukan 

adanya latihan-latihan. Mc Keachie berkenan dengan  prinsip keaktifan 

mengemukakan bahwa individu merupakan “manusia belajar yang aktif 

selalu ingin tahu, sosial” (Sukiman, 2012:46). 

  Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakan keaktifan. 

Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang 

mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. 

2.3.2.3 Keterlibatan Langsung/Berpengalaman 

Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekadar 

mengamati secara langsung tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung 

dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya.Pentingnya 

keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh john Dewey dengan 

“learning by doing”-nya. Belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan 

langsung (Sukiman, 2012:46). 

 Belajar harus dilakukan oleh siswa aktif, baik individu maupun 

kelompok, dengan cara memecahkan masalah (problem solving). Guru 

dalam hal ini bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator (Sukiman, 

2012:46). 
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2.3.2.4 Pengulangan 

Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesedaran 

siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk 

bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam 

permasalahan. Dengan kesadaran ini, diharapkan siswa tidak merasa bosan 

dalam melakukan pengulangan (Sukiman, 2012:46). 

2.3.2.5 Tantangan 

Siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau 

lapangan psikologis. Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan 

yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari 

bahan ajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan 

mempelajari bahan ajar tersebut (Sukiman, 2012:46). 

Tantangan yang dihadapi dalam bahan ajar membuat siswa 

bergairah untuk mengatasinya. Pelajaran yang memberik kesempatan pada 

siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generelisasi 

akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-

konsep, prinsip-prinsip dan generelisasi tersebut (Sukiman, 2012:47). 

2.3.2.6 Balikan dan Penguatan 

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan 

terutama ditekankan oleh teori belajar Operant Conditioning dari B.F 

Skinner. Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik. Hasil, apalagi hasil baik, akan merupakan 

balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar 
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selanjutnya. Namun dorongan belajar itu menurut B.F Skinner tidak saja 

oleh penguatan yang menyenangkan tetapi juga yang tidak menyenangkan. 

Dalam hal ini bergantung elemen-elemen dalam proses belajar mengajar. 

2.3.2.7 Perbedaan Individual 

Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada dua orang 

siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang 

lain. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil siswa. 

Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 

pembelajaran (Sukiman, 2012:47). 

Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda 

satu dengan yang lain. Karena hal inilah, setiap siswa belajar menurut 

tempo (kecepatanya)nya sendiri dan untuk setiap kelompok umur terdapat 

variasi kecepatan belajar (Davies, 1987:32). Dari inilah peran media 

pembelajaran dalam proses belajar akan mempengaruhi tingkat minat 

siswa terhadap proses pembelajaran.  

2.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Tujuan peserta didikan 

merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan melalui pernyataan 

dengan cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada diri peserta 

didik, yakni pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri peserta 

didik. Hasil belajar yang demikian itu dapat difungsikan untuk seleksi, 

kenaikan kelas, penempatan dan diagnostik/pengembangan formatif 
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bertujuan mengetahui hasil belajar siswa dalam rangka mencari hasil 

pembelajaran. 

Adapun prinsip-prinsip dasar pengukuran tes hasil belajar adalah 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi 

yang telah diberikan. 

b) Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta 

didik terhadap program pembelajaran.  

c) Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar 

peserta didik dengan standart kompetensi dan kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan. 

d) Untuk menentukan kenaikan kelas. 

e) Untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki 

(Arifin, 2010:15). 

Menurut Kellought (dalam Swaeringrn, 2006:13) tujuan penilan 

hasil belajar adalah untuk membantu belajar peserta didik, 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, menilai 

efektifitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektifitas 

program kurikulum, meilai dan meningkatkan efektifitas pembelajaran, 

menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan, 

komunikasi dan melibatkan antara peserta didik dan pendidikan. Adapun 

tujuan penilaian hasil belajar adalah : 
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a) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi 

yang telah diberikan. 

b) Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap 

peserta didik terhadap program pembelajaran. 

c) Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesusuaian hasil belajar 

peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan. 

d) Untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

e) Untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang 

sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. 

f) Untuk menentukan kenaikan kelas. 

g) Untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya (Arsyad, 2011: 9). 

Menurut Benyamin S.Bloom, dkk (1956) hasil belajar dapat 

dikelompokan ke dalam tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang 

kemampuan, mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sukar. 

Dalam hal ini juga  pelajaran PPKn pada penilaian yang diterapkan dalam 

proses belajar mengajar juga menggunkan ketiga ranah peneilain ini.  

Hasil belajar kognitif ini secara pengetahuan adalah kemampuan 

yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui 

adanya konsep, prinsip, fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat 
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menggunakanya dalam hal ini dilakukan dengan instrumen tes pada materi 

yang diajarkan. 

Hasil belajar afektif (affective domain), yaitu internalisasi sikap 

yang menunjukan sikap peserta didik yang menunjukan ke arah 

pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang 

nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian 

dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku, dimana 

guru menilai siswa melalui pengamatan yang dilakukan di kelas. 

 Hasil belajar psikomotor (psychomotor domain), yaitu 

kemampuan pesrta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau 

bagian-bagianya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan 

gerakan yang kompleks atau dalam hal ini bersifat ketrampilan. 

2.5  Mata Pelajaran PPkn 

Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan 

telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan 

maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi 

kurikulum PPKn yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan 

kepentingan negara. Secara historis, epistemologis dan pedagogis, 

pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler 

dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam 

kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, mata 

pelajaran Civics atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan 
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pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, 

geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi 

manusia, dan pengetahuan tentang  Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(Somantri, 1969:7).  

Istilah Civics tersebut secara formal tidak dijumpai dalam 

Kurikulum tahun 1957 maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun 

secara materiil dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata 

pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat 

mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan 

pengetahuan mengenai pemerintahan. 

Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah civics dan 

Pendidikan Kewarganegaraan digunakan secara bertukar-pakai 

(interchangeably). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah 

Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, 

yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan 

civics (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Dalam 

kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara 

yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. 

Dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara 

yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945.  

Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran 

Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama berkenaan dengan 

sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi 
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manusia (Dept. P&K: 1968a; 1968b; 1968c; 1969) (Winataputra, 2006 : 

1).Secara umum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara membahas 

tentang nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika, agama dan 

kebudayaan (Somantri, 2001:298). Pada Kurikulum tahun 1975 istilah 

Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral 

Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan 

dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. 

Perubahan ini sejalan dengan missi pendidikan yang diamanatkan oleh 

Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata 

pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata 

pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai 

dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan 

penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1975 a, b, c dan 1976).  

Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada masa itu  berorientasi 

pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 

(Winataputra dan Budimansyah, 2007:97). Dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang 

menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan 

Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum 

semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 1994 

mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan 

memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, 

Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan 

atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang 

disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan 

menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of concept 

development (Taba,1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila 

Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan 

kelas serta catur wulan dalam setiap kelas. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada masa ini 

karakteristiknya didominasi oleh proses value incucation  dan  knowledge 

dissemination. Hal tersebut dapat lihat dari materi pembelajarannya yang 

dikembangkan berdasarkan butir-butir setiap sila Pancasila. Tujuan 

pembelajarannya diarahkan untuk menanamkan sikap dan prilaku yang 

beradasarkan nilai-nilai Pancasila serta untuk mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati dan meyakini 

nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berprilaku sehari-hari. 

Dengan dberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan 

nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan 

Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Tahun 2006 

namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, dimana 

secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan 
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pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan 

pendidikan. 

Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasian PKn 

sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan telah terjadinya ketidakajekan 

dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya 

krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional 

kurikuler. 

Secara Konseptual istilah Pendidikan Kewarganegaraan dapat 

terangkum sebagai berikut : 

(a)    Kewarganegaraan (1956). 

(b)   Civics (1959). 

(c)    Kewarganegaraan (1962). 

(d)   Pendidikan Kewarganegaraan (1968). 

(e)    Pendidikan Moral Pancasila (1975). 

(f)    Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994). 

(g)   Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003). 
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2.6 Karangka Berfikir dan Hipotesis 

Dalam mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan kelas VIII 

SMP terdapat standar kompetensi memahahami Makna Kedaulatan Rakyat 

dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia yang akan termuat dalam media 

pembelajaran interaktif. Berdasarkan pengamatan yang dilaksankan oleh 

penulis, rata-rata siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Semarang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi tersebut. Selain itu, capain dalam 

pembelajaran ini masih terlalu rendah dibuktikan dengan adanya 

ketidakfahaman siswa terhadap materi  tersebut.  Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya, penggunaan bahasa, metode pembelajaran, 

serta ketidak tepatan media pembelajaran yang mengakibatkan 

ketidakefisien dan ketidakefektifan pada proses pembelajaran. 

 Penggunaan materi yang termuat dalam buku pembelajaran 

umumnya bersifat klasikal yang sukar dipahami siswa dalam proses 

belajar mengajar. Hal ini membuat siswa dalam ketertarikan dalam 

pembelajaran kurang. Pengamatan selama ini pembelajaran yang menarik 

akan meningkatkan ketertarikan dalam proses belajar mengajar. Dengan 

demikian pembelajaran akan lebih efektif dan efisien apabila ditunjang 

dengan media yang tepat guna dan tepat sasaran. Dikatakan efektif dan 

efisien karena, sebuah media harus dapat disesuaikan penggunaannya 

dalam proses pembelajaran.  

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini, 

media pembelajaran juga selalu mengalami perkembangan pula. Hal itu 
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disebabkan karena setiap media pembelajaran selain mempunyai sisi 

keunggulan juga pasti mempunyai kekurangan. Untuk menutupi 

kekurangan dan kelemahan yang ada pada media sebelumnya, dibuatlah 

suatu pengembangan media. Media yang efektif, efisien, tepat guna, dan 

tepat sasaran untuk pembelajaran kompetensi dasar memahahami makna 

Kedaualatam Rakyat Indonesia dengan menggunakan media pembelajaran 

interaktif berbentuk flash.  

Gambar  4. Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MASALAH SOLUSI  HASIL 

Permasalahan penelitian 

: 

1. Pelajaran PPkn 

dianggap siswa, 

pelajaran yang 

membosankan. 

2. Siswa menggangap 

pelajaran PPKn, 

pelajaran yang 

enteng.  

3. Kurang menariknya 

siswa terhadap 

pembelajaran dikelas. 

4. Kurang pemahamnya 

siswa terhadap materi 

kompetensi dasar 

makna kedaulatan 

rakyat. 

 

Dari masalah tersebut 

maka : 

1. Membuat  media 

pembelajaran intaraktif 

berbasis flash. 

2. Mengaplikasikan media 

pembelajaran pada 

proses   belajar 

mengajar. 

Setelah di terapkan 

media pembelajaran 

interaktif akan :  

1. Ketertarikan siswa 

terhadap mata 

pelajaran PPkn 

semakin meningkat. 

2. Tidak terjadi 

kebosanan dalam 

pembelajaran 

3. Motivasi siswa 

semakin bertambah. 

4. Dapat meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa.  

 

Kelebihan Pembelajaran dengan media 

pembelajaran Flash 

 

1. Tampilan menarik dan interaktif dapat 

menarik perhatian siswa. 

2. Berisikan materi berupa teks, gambar, suara, 

video dan animasi 

3. Mudah dipahami oleh siswa. 

4. Siswa dapat belajar mandiri dengan media 

tersebut baik di kelas maupun luar kelas 

5. Lebih fleksibel jika teinstal di ponsel atau 

tablet PC 
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  Hipotesis kerja penelitian ini adalah hipotesis alternatif (Ha), yang 

menyatakan ada peningkatan hasil belajar dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif. Untuk kepentingan uji statistik maka ha tersebut 

akan dirubah menjadi hipotesis nihil. Dengan demikian yang akan diuji 

adalah Ho, dengan ketentuan :  

1. Apabila T lebih kecil dari pada t tabel, dengan taraf kepercayaan 95% 

maka Ho lebih kecil diterima. 

Ho = thitung < ttabel / t  = Pembelajaran PPKn menggunakan media 

pembelajaran berbasis flash tidak dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Apabila T lebih besar dari pada T tabel, dengan taraf kepercayaan 95%, 

maka Ha diterima. 

Ha = thitung > ttabel / t  = Pembelajaran PPKn menggunakan media 

pembelajaran berbasis flash dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

  Jenis penelitian campuran yang digunakan adalah penggabungan 

antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian ini dapat 

ditentukan melalui uji pre test dan post test dalam menentukan study yang 

akan diteliti dalam menentukan penilaian pembelajaran dan mendapatkan 

data dengan cara subyektifitas dan objektifitas.  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populai adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteritas tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Semarang. 

          Tabel 1. Jumlah kelas VIII di SMP N 7 Semarang 

 

 

 

 

   

 

No. Kelas Jumlah 

1 VIII a 30 

2 VIII b 30 

3 VIII c 30 

4 VIII d 30 

5 VIII e 30 

6 VIII f 30 

7 VIII g 30 

Jumlah 210 
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  Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian dengan teknik 

random sampling, yakni mengambil 1 kelas secara acak dari populasi yang 

dijadikan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VIII C. 

  Ciri lain yang relatif sama yang dimiliki populasi yang bersifat 

homogen adalah diantaranya sebagai berikut: 

a. Siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama. 

b. Siswa yang menjadi obyek penelitian duduk pada kelas yang sama. 

c. Siswa mendapat waktu pelajaran yang sama. 

  Dalam kegiatan penelitian ini, diambil sampel sebanyak 1 kelas 

yaitu kelas eksperimen, penentuan pengambilan sampel penelitian 

ditentukan secara acak atau random sampling. Kemudian selanjutnya kelas 

tersebut mendapatkan pre test dan post  test dalam proses pembelajaran.  

3.3 Rancangan Penelitian 

  Rancangan eksperimen yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Pre Test Treatment Post Test 

T1 Xa Th 

Keterangan : 

T1   : Kelompok Eksperimen 

Xa  : Menggunakan media Pembelajaran Interaktif Flash 

Th  : Hasil Belajar setelah dilakukan treatment 
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  Pola penelitian yang digunakan bersifat eksperimental dengan pola 

Posttest-Posttest Group Design yaitu terdapat satu kelompok yang 

masing-masing dipilih secara random (R). Kemudian diberi pre test unruk 

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan dengan hasil post test. Hasil 

pre test yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara 

signifikan.  

3.4 Variabel Penelitian 

   Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yaitu media 

pembelajaran interaktif PPKn berbasis flash sebagai variabel bebas. 

3.4.1 Variabel Bebas 

  Variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi variabel terikat. 

Dalam penelitian ini media pembelajaran interaktif berbasis flash sebagai 

variabel bebas. 

3.4.2 Variabel Terikat 

  Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah hasil 

belajar siswa. Dalam penelitian ini media pembelajaran interaktif PPKn 

berbasis flash digunakan sebagai alat penguji hasil pre test dan post test.    
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3.5 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

3.5.1 Tes 

  Tes ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat 

dijadikan dasar bagi penetapan skor angka (Maman, 2011:108). Metode 

tes digunakan untuk mengambil data hasil belajar peserta didik. 

3.5.1.1 Pre Test 

  Dalam penelitian yang dilakukan, siswa diberikan tes awal atau 

yang sering disebut pre test yakni dilakukan sebelum treatment dilakukan 

di kelas. Pre test adalah tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Pre 

test diberikan sebelum pemberian treatment. Pada pre test ini akan di ukur 

melalui pengetahun/kognitif diukur melalui soal yang diberikan kepada 

siswa.  

3.5.1.2 Post Test 

  Merupakan  uji eksperimen yaitu tes setelah dilaksanakannya 

eksperimen pada penelitian, tujuanya untuk mengetahui dan mendapatkan 

nilai sampel kelas eksperimen setelah diberikan treatmen. Post test dalam 

penelitian ini ialah soal yang dibuat berupa test bentuk objektif. Dalam hal 

ini secara penilaianya hampir sama dengan pre test, dimana dilakukan 

penilaian secara kognitif/pengetahuan dengan cara memberikan tes soal 

kepada siswa. Penilian secara psikomotorik dilakukan dengan cara lembar 

observasi dan afektif yang dilakukan melalui tes skala sikap yang 

diberikan kepada peserta didik. 
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3.5.2 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen 

biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono 2008: 240). Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dalam penelitian kuantitatif. Dalam 

penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

awal yang berupa kondisi fisik sekolah, nilai geografi siswa, dan data 

subjek yang diteliti menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian 

ini akan lebih akurat dan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah 

dalam penemuannya.  

Dokumentasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Biasanya dilakukan 

dengan cara pengamatan terhadap objek penelitian. 

3.5.3 Metode Observasi 

 Observasi menurut Nasution ( dalam Sugiyono, 2008: 226) 

menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Metode observasi ini digunakan bila ingin memperoleh data mengenai 

tingkah perilaku, kegiatan kerja, gejala gejala alam atau yang lainnya. 

Adapun tahapan yang dilakukan oleh penulis saat menggunakan metode 

observasi ini adalah sebagai berikut: 

Tahapan observasi menurut Spradley ( dalam Arikunto, 2008: 230) 

menyatakan bahwa pertama, tahap deskripsi, mencari lokasi yang terdapat 
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aktivitas komunikasi. Kedua, tahap redusi dimana harus ditentukan fokus 

apa yang akan di observasi dan yang ketiga, adalah tahap seleksi dimana 

peneliti harus mengurai fokus, mampu untuk mendiskripsikan komponen 

yang ada menjadi lebih rinci. 

Dalam metode observasi ini dikumpulkan data-data berupa situasi 

pembelajaran yang berlangsung dalam proses belajar mengajar, mulai 

pembelajaran dimulai sampai pembelajaran berakhir. 

3.5.4 Wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 

data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan 

lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu. Data yang dihasilkan 

dari wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena 

didapatkan langsung dari sumber pertama. Proses wawancara dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden 

tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tersebut 

biasanya telah terstruktur secara sistematis agar didapatkan hasil 

wawancara yang lebih spesifik dan terperinci. Walaupun adakalanya 

wawancara berlangsung tidak terstruktur atau terbuka sehingga menjadi 

sebuah diskusi yang lebih bebas (Arikunto, 2010:90). 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 
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menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) 

(Uma, 2006:116). 

3.6 Validitas,  Indeks Kesukaran  Kesukaran,  Daya Beda Intrumen 

3.6.1 Validitas 

  Validitas adalah suatu ukuran yang menunujukan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010:211). Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan dapat mengungkap data dari variebel yang diteliti secara tepat. 

 Validitas butir soal dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 

korelasi point biserial (Arikunto, 2006: 79). 

       
      

  
 √

 

 
 

Keterangan:  

rpbis  :koefisien korelasi point biserial. 

Mp  :skor rata-rata kelas yang menjawab benar butir soal yang 

bersangkutan. 

Mt   :skor rata-rata total. 

P  :proporsi siswa yang menjawab benar butir soal yang 

bersangkutan. 

Q  :proporsi siswa yang menjawab salah butir soal yang bersangkutan. 

St  :standar deviasi skor total. 

signifikansi dapat dicari dengan menggunakan hasil perhitungan rpbis. 
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      √     

 √        
  

 

Keterangan: 

rpbis :koefisien korelasi point biserial. 

n :jumlah siswa. 

dk :derajat kebebasan. 

ttabel dengan dk = n-2, tingkat signifikasi ( ) = 5%, dan menggunakan tabel 

t (Soeprodjo, 2002: 159). Kriteria: Jika thitung > ttabel, maka termasuk soal 

yang valid. Jika thitung < ttabel, maka termasuk soal yang tidak valid, maka 

tidak digunakan. Adapun untuk membandingkan kesimpulan, dengan cara 

membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r. Kriterianya jika nilai 

hitung r lebih besar nilai tabel r, maka item instrumen dinyatakan valid. 

  Dalam uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini, 

diujikan oleh 20 responden. Setiap responden diberikan soal berjumlah 30 

soal dengan katagori soal yang sama. Dengan dilakukan T-hitung 

menghasilkan : 

a. Katagori soal valid adalah 22 nomor yakni 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30. 

b. Katagori soal yang tidak valid adalah 8 nomor yakni  2, 4, 8, 15, 16, 17, 

24, 26, penghitungan terdapat pada lampiran 12. 

3.6.2 Indeks Kesukaran 

Menurut Arikunto (2009: 207), indeks kesukaran soal dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
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Keterangan: 

P  : indeks kesukaran. 

B  : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar. 

JS  : jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

0,01 < P  : soal dalam kategori sangat sukar. 

0,03 < P : soal dalam kategori sukar. 

0,07 < P : soal dalam kategori sedang. 

0,09 < P : soal dalam katagori mudah. 

  Dalam penghitungan mencari indeks kesukaran soal (sangat sukar, 

sukar sedang, mudah) terdapat hasil antara lain : 

a. soal dalam katagori sangat sukar yakni nomor 24, 25, 26. 

b. soal dalam katagori sukar yakni nomor 4, 13, 19. 

c. soal dalam katagori sedang  yakni nomor 2, 6, 7, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 

17, 18, 22, 23, 27. 

d. soal dalam katagori sangat mudah yakni nomor 1, 3, 11, 14, 21,28, 28, 

penghitungan terdapat pada lampiran 12. 

3.6.3 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi (pandai) dengan 

siswa yang berkemampuan rendah (bodoh) (Arikunto, 2010:211).  
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 Rumus menggunakan daya beda adalah:  

 

 

 

Keterangan : 

D  : Indeks deskriminasi.  

JA  : Banyaknya peserta kelompok atas. 

JB  : Banyaknya peserta kelompok  bawah. 

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar. 

BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Kriteria daya pembeda soal secara rinci sebagai berikut : 

D                       : Sangat jelek 

0,00 < D   0,20 : jelek 

0,20 < D   0,40 : cukup 

0,40 < D   0, 70 : Baik 

0,70 <  D   1.00 : Sangat baik (Arikunto, 2010:218) 

Dari hasil perhitungan didapatkan hasil : 

a. Katagori Jelek, yakni nomor   : 2, 8, 16, 22, 24,25,26. 

b. Katagori  Cukup, yakni nomor   : 3, 4, 5, 6, 7, 11,12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 23, 27, 28, 29. 

c. Katagori  Baik, yakni nomor   : 1, 9, 10, 21, penghitungan terdapat pada 

lampiran 12. 
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3.7 Teknik Analisi Data 

3.7.1 Analisis Data Akhir 

   Untuk mengetahui bahwa hasil belajar siswa kelas yang diberi media 

pembelajaran interaktif menggunakan flash akan meningkatkan hasil 

belajar siswa, maka diuji dengan menggunakan uji hipotesis.  

   Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui hasil akhir penelitian 

apakah Ho diterima atau ditolak. Uji ini mengajukan pasangan hipotesis. 

 Ho : µ1 < µ2  

 Ho : µ1 > µ2 

         Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t berpasangan 

dengan langkah-langkah berikut : 

        Nilai t = 
 

    √ 
 

Keterangan: 

t  : Nilai t hitung. 

d  : Rata-rata selisih nilai post test dan pre test. 

SD : Standar deviasi kelas eksperimen. 

N : Jumlah sampel.  

  Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel sesuai dengan tingkat 

kepercayaan yang dipilih yaitu 95%. Dengan hipotesis statistik yang dibuat 

untuk menentukan keefektifan pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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Pengujian hipotesis 

1. Ha = thitung > ttabel / t   = Pembelajaran PPKn menggunakan media 

pembelajaran interaktif  dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Maka didapatkan hasil :  

  
 

   √ 
 

  
    

    √  
 

  
    

   
 

   16,53 

Data selisih rata-rata pre test dan post test menunjukkan Thitung sebesar 

16,53 di mana lebih besar dari Ttabel dengan dk (29) yaitu 2,045.  

 

 

 

-18,58      -2,045  2,045        18,58            

  Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  selisih hasil post test dan pre test.  

Dengan demikian karena t berada dalam daerah penolakan Ho maka dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil pre test dengan hasil post test kelas 

eksperimen dan pembelajaran menggunakan media berbasis flash dikatakan 

efektif, penghitungan terdapat pada lampiran 9. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 7 Semarang ” maka dapat 

ditarik kesimpulan :  

Dalam proses pembelajaran siswa mengalami perubahan, yakni 

siswa semakin antusias mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Siswa 

yang awalnya mengalami kebosanan, ketika diterapkan media 

pembelajaran interatif ini sudah tidak bosan, melainkan menjadi 

pembelajaran yang menyenangkan. Dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif ini juga dapat membuat kelas menjadi kondusif, 

sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian yang 

dilaksanakan terdapat peningkatan hasil belajar dari nilai pre test dan post 

test  sebesar 21.5 dengan kenaikan sebesar 17,4%.  Data selisih rata-rata 

pre test dan post test menunjukkan T-hitung sebesar 16,53  di mana lebih 

besar dari Ttabel dengan dk (29) yaitu 2,045, dan t hitung berada pada 

daerah penolakan Ho, maka terdapat perbedaan  selisih hasil post test dan 

pre test.  Dengan demikian secara langsung dapat disimpulkan bahwa dari 

kegiatan penelitian ini terjadi peningkatan , media pembelajaran berbasis 
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flash ini efektif untuk dipergunakan sebagai media pembelajaran PPKn 

bagi siswa kelas VIII di SMP Negeri 7 Semarang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini, 

dikemukakan saran-saran sebagai beikut: 

1. Seyogyanya guru dalam melakukan penilaian harus menggabungkan 

tiga domaian yakni domain kognitif, domain psikomotorik dan domain 

afektif. 

2. Perlu adanya pelatihan dalam menggunakan media pembelajaran 

interaktif. 

3. Perlu adanya pengembangan media pembelajaran interaktif PPKn ini 

agar lebih baik, karena dirasa masih terdapat banyak kekurangan. 
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Lampiran 1. Daftar Nama Kelas Ekperimen 

NO NAMA L/P 

1 ANNA ALVIYANI P 

2 APRIANDI RASYID ALMAJID L 

3 BRIAN EGA RADITYA L 

4 DENNY ALRASYID L 

5 DERY TITIANI P 

6 

DIMAS AGUNG ANGGORO 

SAPUTRO L 

7 DIMAS HANDIKA PRATAMA L 

8 DINI ARDIYANTI P 

9 DIVA ATMA SUCI RAMADHANI P 

10 DIVA RIZKY IMANITA DEWI P 

11 ERNI SURYADANI P 

12 FARIDAH ARIYANI P 

13 FAUZAN SURYA PRABHASWARA L 

14 FELLA ARNINGTIAS P 

15 FERRY AYU RAHMAWATI P 

16 FIO ALMEYDA FADHIL FAVIAN L 

17 FRAMARSA SHEVA WARDHANA L 

18 HIMAWAN ADJI PRIYO UTOMO L 

19 MAULIDA ASRI P 

20 MUHAMMAD RAFIF L 

21 

NADIA ANANINGSYAH SEKAR 

AYU P 

22 NUKHBAH SALSABILA P 

23 REVANGGA ALIF TRENADY L 

24 RIO WIBISONO L 

25 RISKA WIDYA PUTRI P 

26 RIZKY SURYA PUTRA WALUYA L 

27 SANIA INDRI AGUSTIAWATI P 

28 SAVITRI LESTARI P 

29 SHOFI NUR RAHMADANI P 

30 TIARA NERISTHA DAMAYANTI P 
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Lampiran 2. Soal Pre Test (Aspek Kognitif) 

1. Negara memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa 

campur tangan bangsa lain merupakan bentuk kedaulatan........ 

a. Ke dalam           c. Mutlak 

b. Ke luar           d.Secara Mutlak 

2. Makna kedaulatan ke luar adalah bahwa negara indonesia ......... 

a. Menentukan nasibnya sendiri 

b. Harus menghormati bangsa lain 

c. Memlihara persatuan dan kesatuan 

d. Menjalin kerjasama dengan negara lain 

3. Kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi, pada dasarnya kedaulatan itu 

bersifat....... 

a. Tidak terbatas c. Asli 

b. Permanen  d. Bulat 

4. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ...... 

a. Langsung oleh rakyat Indonesia 

b. Menurut Undang-Undang Dasar 

c. Oleh rakyat dan lembaga negara 

d. Secara demokrasi langsung 

5. Peletak dasar teori kedaulatan hukum adalah.... 

a. John Locke         c. Montesquieu 

b. Immanuel Kant  d. J.J Rousseau 

6. Prinsip kedulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya 

pemerintahan yang bersifat..... 

a. Monarki   c.Otikrasi 

b. Demokrasi   d. Teokrasi 

7. Pada prinsipnya bangsa indonesia menganut kedaulatan hukum, dasarnya 

sebagai berikut, kecuali...... 

a. Pembukaan UUD 1945 alenia III 

b. Pembukaan UUD 1945 alenia IV 

c. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 

d. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 

8. Kekuasaan Legislatif dalam sistim pemerintahan indonesia mempunyai 

tugas........ 

a. Kekuasaan pelaksanaan Undang-Undang 

b. Kekuasaan membuat Undang-Undang 

c. Kekuasaan lembaga peradilan 

d. Kekuasaan hubungan negara 
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9. Sistem negara yang menganut kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut, kecuali..... 

a) Kedaulatan rakyat dilaksankan menurut UUD 1945 

b) Terdapat lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak 

rakyat 

c) Untuk mengisi keanggotaan dilakukan pemilihan umum 

d) Presiden mengangat para menteri untuk membantu pekerjaanya 

10. John Locke, Montesquieu, J.J Rosseau adalah tokoh dari kedaulatan....... 

a. Tuhan  c. Rakyat 

b. Hukum  d. Raja 

11. Kedaulatan berasal dar bahasa arab yang artinya...... 

a. Kepeminpinan c. Hasrat 

b. Kekuasaan  d. Kejagaan 

12. Montesquieu mengajarkan dalam teorinya yang terkenal dengan Trias 

Politica bahwa kekuasaan harus dipisahkan menjadi tiga lembaga yaitu 

sebagai berikut...... 

a. Eksekutif, legislatif, militer 

b. Eksekutif, legislatif, federatif 

c. Eksekutif, legislatif, federatif 

d. Yudikatif, legislatif, transformatif 

13. Kekuasaan Yudikatif dalam sistim pemerintahan indonesia mempunyai 

tugas........ 

e. Kekuasaan pelaksanaan Undang-Undang 

f. Kekuasaan membuat Undang-Undang 

g. Kekuasaan lembaga peradilan 

h. Kekuasaan intergral politik 

14. Secara mendasae sifat dari kedaulatan ialah.... 

a. Bulat, Asli, Permanen, Tidak terbatas 

b. Bulat, Palsu, Homogen, Kuat 

c. Kokoh, Asli, Permanen, Kaku 

d. Asli, tidak terbatas, Fleksibel, Rigid 

15. Orang yang tunduk pada suatu pemerintahan  negara disebut....... 

a. Rakyat  c. Penduduk 

b. Warga negara d. Bangsa 

16. Sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu daerah tertentu dan 

terikat pada nilai-nilai tertentu yang diterima secara bersama disebut........ 

a. Masayarakat        c. Warga Negara 

b. Penduduk            d. Bangsa 

17. Pada tanggal 17 agustus 1945 Negara Indonesia merdeka berdaulat baik ke 

dalam maupun ke luar. Berdaulat artinya...... 
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a. Mengatur negara sendiri 

b. Berkuasa secara penuh 

c. Memiliki pemerintahan 

d. Pemerintahan kita kuat 

18. Kekuasaan eksekutif dalam sistim pemerintahan indonesia mempunyai 

tugas........ 

a. Kekuasaan pelaksanaan Undang-Undang 

b. Kekuasaan membuat Undang-Undang 

c. Kekuasaan lembaga peradilan 

d. Kekuasaan mengayomi Undang-Undang 

19. Kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun sebab apabila kedaulatan itu 

dibatasi tentu sifat kedaulatan akan lenyap. Ini merupakan sifat kedaulatan 

yaitu..... 

a. Asli        c. Tidak terbatas 

b. Bulat        d. Permanen 

20. Negara Indonesia menganut teori kedaulatan.... 

a. Rakyat dan Tuhan 

b. Hukum dan Raja 

c. Raja dan Tuhan 

d. Hukum dan Rakyat 
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Lampiran 3. Kunci  Jawaban Soal Pre Test (kognitif) 

1 D 

 

6 A 11 B 16 C 

2 A 

 

7 C 12 B 17 A 

3 C 

 

8 A 13 A 18 D 

4 B 

 

9 B 14 C 19 A 

5 B 

 

10 D 15 A 20 A 
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Lampiran 4. Soal Post Test (Kognitif) 

1. Sistem negara yang menganut kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut, kecuali..... 

a. Kedaulatan rakyat dilaksankan menurut UUD 1945 

b. Terdapat lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak 

rakyat 

c. Untuk mengisi keanggotaan dilakukan pemilihan umum 

d. Presiden mengangat para menteri untuk membantu pekerjaanya 

2. Kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi, pada dasarnya kedaulatan itu 

bersifat....... 

c. Tidak terbatas c. Asli 

d. Permanen  d. Bulat 

3. Kedaulatan berasal dar bahasa arab yang artinya...... 

c. Kepeminpinan c. Hasrat 

d. Kekuasaan d. Kejagaan 

4. Prinsip kedulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya 

pemerintahan yang bersifat..... 

b. Monarki   c.Otikrasi 

c. Demokrasi   d. Teokrasi 

5. Secara mendasae sifat dari kedaulatan ialah.... 

a. Bulat, Asli, Permanen, Tidak terbatas 

b. Bulat, Palsu, Homogen, Kuat 

c. Kokoh, Asli, Permanen, Kaku 

d. Asli, tidak terbatas, Fleksibel, Rigid 

6. Negara memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa 

campur tangan bangsa lain merupakan bentuk kedaulatan........ 

a. Ke dalam           b. Mutlak 

e. Ke luar                    d.Secara Mutlak 

7. John Locke, Montesquieu, J.J Rosseau adalah tokoh dari kedaulatan....... 

a. Tuhan  c. Rakyat 

c. Hukum  d. Raja 

8. Kekuasaan Yudikatif dalam sistim pemerintahan indonesia mempunyai 

tugas........ 

a. Kekuasaan pelaksanaan Undang-Undang 

b. Kekuasaan membuat Undang-Undang 

b. Kekuasaan lembaga peradilan 

c. Kekuasaan intergral politik 
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9. Pada prinsipnya bangsa indonesia menganut kedaulatan hukum, dasarnya 

sebagai berikut, kecuali...... 

a. Pembukaan UUD 1945 alenia III 

b. Pembukaan UUD 1945 alenia IV 

c. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 

d. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 

10. Makna kedaulatan ke luar adalah bahwa negara indonesia ......... 

a. Menentukan nasibnya sendiri 

b. Harus menghormati bangsa lain 

c. Memlihara persatuan dan kesatuan 

d. Menjalin kerjasama dengan negara lain 

11. Montesquieu mengajarkan dalam teorinya yang terkenal dengan Trias 

Politica bahwa kekuasaan harus dipisahkan menjadi tiga lembaga yaitu 

sebagai berikut...... 

a. Eksekutif, legislatif, militer 

b. Eksekutif, legislatif, federatif 

c. Eksekutif, legislatif, federatif 

d. Yudikatif, legislatif, transformatif 

12. Peletak dasar teori kedaulatan hukum adalah.... 

a. John Locke         c. Montesquieu 

b. Immanuel Kant  d. J.J Rousseau 

13. Kekuasaan eksekutif dalam sistim pemerintahan indonesia mempunyai 

tugas........ 

a. Kekuasaan pelaksanaan Undang-Undang 

b. Kekuasaan membuat Undang-Undang 

c. Kekuasaan lembaga peradilan 

d. Kekuasaan mengayomi Undang-Undang 

14. Sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu daerah tertentu dan 

terikat pada nilai-nilai tertentu yang diterima secara bersama disebut........ 

a. Masayarakat        c. Warga Negara 

b. Penduduk            d. Bangsa 

15. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ...... 

a. Langsung oleh rakyat Indonesia 

b. Menurut Undang-Undang Dasar 

c. Oleh rakyat dan lembaga negara 

d. Secara demokrasi langsung 

16. Pada tanggal 17 agustus 1945 Negara Indonesia merdeka berdaulat baik ke 

dalam maupun ke luar. Berdaulat artinya...... 

a. Mengatur negara sendiri 
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b. Berkuasa secara penuh 

c. Memiliki pemerintahan 

d. Pemerintahan kita kuat 

17. Kekuasaan Legislatif dalam sistim pemerintahan indonesia mempunyai 

tugas........ 

a. Kekuasaan pelaksanaan Undang-Undang 

b. Kekuasaan membuat Undang-Undang 

c. Kekuasaan lembaga peradilan 

d. Kekuasaan hubungan negara 

18. Kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun sebab apabila kedaulatan itu 

dibatasi tentu sifat kedaulatan akan lenyap. Ini merupakan sifat kedaulatan 

yaitu..... 

a. Asli        c. Tidak terbatas 

b. Bulat        d. Permanen 

19. Negara Indonesia menganut teori kedaulatan.... 

a. Rakyat dan Tuhan 

b. Hukum dan Raja 

c. Raja dan Tuhan 

d. Hukum dan Rakyat 

20. Orang yang tunduk pada suatu pemerintahan  negara disebut....... 

a. Rakyat  c. Penduduk 

b. Warga negara d. Bangsa 
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Lampiran 5. Kunci Jawaban Lembar Soal Post Test (Aspek Kognitif) 

1 D 

 

6 A 11 B 16 C 

2 A 

 

7 C 12 B 17 A 

3 C 

 

8 A 13 A 18 D 

4 B 

 

9 B 14 C 19 A 

5 B 

 

10 D 15 A 20 A 
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Lampiran 6. Lembar Aspek Afektif  

Identitas PENILAIAN 

SB B CK KB TB 

 

Berdiskusi dengan saling 

menghargai. 

 

     

Melakukan tugas dengan 

penuh tanggung jawab. 

 

     

Berdoa sebelum dan 

setelah pelajaran. 

 

     

Menjaga ketertiban kelas. 

 

     

Menjaga kekompakan 

dalam kelompok 

 

     

 

Skala Penilaian : 

SB : Sangat Baik  (skor 5) 

B : Baik (skor 4) 

CB : Cukup Baik (skor 3) 

KB : Kurang Baik (skor 2) 
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Lampiran 7. Lembar Aspek Psikomotorik 

Identitas PENILAIAN 

SB B CK KB TB 

 

Kemampauan dalam 

mengemukakan pendapat.     

 

     

Kemampuan dalam 

bekerjasama kelompok.  

 

     

Kemampuan dalam 

bekerjasama kelompok.  

 

     

Kemampuan untuk 

bertanya. 

 

     

Kemampuan untuk 

berinteraksi siswa lain. 

 

     

 

Skala Penilaian : 

SB : Sangat Baik  (skor 5) 

B : Baik (skor 4) 

CB : Cukup Baik (skor 3) 

KB : Kurang Baik (skor 2) 
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Lampiran 8. Penilaian domaian Psikomotorik  

NO NAMA Nilai 

1 ANNA ALVIYANI 84 

2 APRIANDI RASYID ALMAJID 80 

3 BRIAN EGA RADITYA 92 

4 DENNY ALRASYID 84 

5 DERY TITIANI 84 

6 

DIMAS AGUNG ANGGORO 

SAPUTRO 
84 

7 DIMAS HANDIKA PRATAMA 88 

8 DINI ARDIYANTI 92 

9 DIVA ATMA SUCI RAMADHANI 80 

10 DIVA RIZKY IMANITA DEWI 76 

11 ERNI SURYADANI 80 

12 FARIDAH ARIYANI 92 

13 FAUZAN SURYA PRABHASWARA 80 

14 FELLA ARNINGTIAS 92 

15 FERRY AYU RAHMAWATI 80 

16 FIO ALMEYDA FADHIL FAVIAN 80 

17 FRAMARSA SHEVA WARDHANA 84 

18 HIMAWAN ADJI PRIYO UTOMO 80 

19 MAULIDA ASRI 84 

20 MUHAMMAD RAFIF 92 

21 

NADIA ANANINGSYAH SEKAR 

AYU 
80 

22 NUKHBAH SALSABILA 84 

23 REVANGGA ALIF TRENADY 84 

24 RIO WIBISONO 88 

25 RISKA WIDYA PUTRI 80 

26 RIZKY SURYA PUTRA WALUYA 80 

27 SANIA INDRI AGUSTIAWATI 84 

28 SAVITRI LESTARI 84 

29 SHOFI NUR RAHMADANI 92 

30 TIARA NERISTHA DAMAYANTI 84 

Rata-rata 84 
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Lampiran 9. Penilaian domaian Afektif 

NO NAMA Nilai 

1 ANNA ALVIYANI 88 

2 APRIANDI RASYID ALMAJID 88 

3 BRIAN EGA RADITYA 84 

4 DENNY ALRASYID 80 

5 DERY TITIANI 92 

6 

DIMAS AGUNG ANGGORO 

SAPUTRO 
80 

7 DIMAS HANDIKA PRATAMA 88 

8 DINI ARDIYANTI 80 

9 DIVA ATMA SUCI RAMADHANI 80 

10 DIVA RIZKY IMANITA DEWI 92 

11 ERNI SURYADANI 84 

12 FARIDAH ARIYANI 84 

13 FAUZAN SURYA PRABHASWARA 72 

14 FELLA ARNINGTIAS 88 

15 FERRY AYU RAHMAWATI 84 

16 FIO ALMEYDA FADHIL FAVIAN 88 

17 FRAMARSA SHEVA WARDHANA 88 

18 HIMAWAN ADJI PRIYO UTOMO 84 

19 MAULIDA ASRI 84 

20 MUHAMMAD RAFIF 88 

21 

NADIA ANANINGSYAH SEKAR 

AYU 
84 

22 NUKHBAH SALSABILA 80 

23 REVANGGA ALIF TRENADY 92 

24 RIO WIBISONO 76 

25 RISKA WIDYA PUTRI 88 

26 RIZKY SURYA PUTRA WALUYA 84 

27 SANIA INDRI AGUSTIAWATI 84 

28 SAVITRI LESTARI 92 

29 SHOFI NUR RAHMADANI 76 

30 TIARA NERISTHA DAMAYANTI 80 

Rata-rata 84 
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Lampiran 10 . RPP  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 7 Semarang 

Mata Pelajaran   : Pendidikan 

Kewarganegaraan  

Kelas/Semester    : VIII/ (dua) 

Alokasi Waktu    : 2 x 40 Menit (3x 

Pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi  

5. Memahami Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintah di Indonesia 

B. Kompetensi Dasar  

5.1 Menjelaskan Makna Kedaulatan Rakyat 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengertian Kedaulatan. 

2. Peserta didik dapat menjelaskan Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke 

luar.  

3. Peserta didik dapat  menjelaskan 5 jenis teori kedulatan . 

4. Peserta didik dapat  menjelaskan makna kedaulatan rakyat. 

5. Peserta didik dapat  menjelaskan kedaulatan yang dianut negara RI. 

6. Peserta didik dapat  menyebutkan landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat.  

 

D. Materi Ajar  

1. Menjelaskan pengertian pengertian Kedaulatan. 

2. Menjelaskan Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.  

3. Menjelaskan 5 jenis teori kedulatan . 

4. Menjelaskan makna kedaulatan rakyat. 

5. Menjelaskan kedaulatan yang dianut negara RI. 

6. Menyebutkan landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat.  

E. Metode  
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1. Model Pembelajaran  : Cooperative Learning (Kooperatif)  

2. Metode Pembelajaran  : Diskusi 

 

F. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran ( Pertemuan Pertama) 

I. Pendahuluan (10 menit) 

1. Peserta didik dan guru mempersiapkan kelas dalam pembelajaran 

(menanyakan kehadiran peserta didik, kebersihan kelas, dan 

mendoakan peserta didik yang sakit). 

2. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang tugas email pada 

pertemuan lalu. 

3. Peserta didik melakukan pre test yang diberikan oleh guru tentang 

materi makna kedaulatan rakyat. 

 

II. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Peserta didik membaca materi di Media Pembelajaran PKn interaktif 

berbasis Flash tentang Kedaulatan Rakyat.  

2. Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang pengertian 

kedaulatan. 

3. Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang teori kedaulatan ke 

dalam dan kedaulatan ke luar. 

4. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. 

5. Masing – masing kelompok mendiskusikan dengan memanfaatkan  

Media Pembelajaran PKn interaktif berbasis Flash, mengenai : 

 Pengertian Kedaulatan.  

 Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.  

6. Masing – kelompok memaparkan hasil diskusinya sedangkan 

kelompok lainnya memberikan tanggapan. 

7. Peserta didik memperhatikan penjelasan hal hal yang penting dan 

hal-hal yang belum dibahas dalam diskusi. 

 

III. Kegiatan Akhir (10 Menit) 

1. Peserta didik  dengan dibimbing dan difasilitasi guru membuat 

kesimpulan dan rangkuman materi. 

2. Siswa melakukan refleksi tentang kesulitan belajar yang dihadapi 

untuk memahami materi . 

 

G. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran ( Pertemuan Kedua) 

I. Pendahuluan (10 menit) 

1. Peserta didik dan guru mempersiapkan kelas dalam pembelajaran 

(menanyakan kehadiran peserta didik, kebersihan kelas, dan 

mendoakan peserta didik yang sakit). 
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2. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang tugas email pada 

pertemuan lalu. 

3. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan guru tentang materi 

pada pertemuan minggu lalu. 

 

II. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Peserta didik membaca materi di Media Pembelajaran PKn interaktif 

berbasis Flash tentang Kedaulatan Rakyat 

2. Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang 5 teori  kedaulatan. 

3. Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang Makna Kedaulatan. 

4. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar. 

5.   Masing – masing kelompok mendiskusikan dengan memanfaatkan  

Media Pembelajaran PKn interaktif berbasis Flash, mengenai : 

 5 Teori Kedaulatan.  

 Makna Kedaulatan Rakyat. 

8. Masing – kelompok memaparkan hasil diskusinya sedangkan 

kelompok lainnya memberikan tanggapan. 

9. Peserta didik memperhatikan penjelasan hal hal yang penting dan 

hal-hal yang belum dibahas dalam diskusi. 

 

III. Kegiatan Akhir (10 Menit) 

1. Peserta didik  dengan dibimbing dan difasilitasi guru membuat 

kesimpulan dan rangkuman materi  

2. Siswa melakukan refleksi tentang kesulitan belajar yang dihadapi 

untuk memahami materi  

 

H. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran ( Pertemuan Ketiga) 

I. Pendahuluan (10 menit) 

1. Peserta didik dan guru mempersiapkan kelas dalam pembelajaran 

(menanyakan kehadiran peserta didik, kebersihan kelas, dan 

mendoakan peserta didik yang sakit). 

2. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang tugas email pada 

pertemuan lalu. 

3. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan guru tentang materi 

pada pertemuan minggu lalu. 

 

II. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Peserta didik membaca materi di Media Pembelajaran PPKn interaktif 

berbasis Flash tentang Kedaulatan Rakyat 

2. Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang makna Kedaulatan 

yang dipakai di Negara Indonesia. 

3. Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang Kedaulatan yang 

dianut Indonesia dan Landasanya. 
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4. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar. 

5. Masing – masing kelompok mendiskusikan dengan memanfaatkan  

Media Pembelajaran PPKn interaktif berbasis Flash, mengenai : 

 Kedaulatan yang dipakai di Negara Indonesia 

 landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat.  

6. Masing – kelompok memaparkan hasil diskusinya sedangkan 

kelompok lainnya memberikan tanggapan. 

7. Peserta didik memperhatikan penjelasan hal hal yang penting dan hal-

hal yang   belum dibahas dalam diskusi. 

 

III. Kegiatan Akhir (10 Menit) 

1. Peserta didik  dengan dibimbing dan difasilitasi guru membuat 

kesimpulan dan rangkuman materi  

2. Siswa mengerjakan soal  post test yang diberikan oleh guru. 

 

J. Sumber Belajar 

1.    Media Pembelajaran PKn interaktif berbasis Flash 

 

 

                                                                                Mengetahui   

                                          Semarang,Februari 2014 

Guru Pamong       Guru Praktikan 

 

 

Dra. Maryati     Sigit Pandu Cahyono 

NIP 19650406199512001    NIM 3301411157 
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Lampiran 12. Perhitungan Validitas,Daya Beda,Rebilitas,Kesukaran 
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Lampiran 13. Tampilan Media Pembelajaran Berbasis Flash 
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Lampiran 14. Wawancara 

Guru 

1. Menurut bapak/ibu bagaimana peran atau manfaat media pembelajaran 

interaktif  dan apakah media pembelajaran dapat menarik minat belajar 

siswa ? 

2. Apakah terdapat perbedaan keaktifan dan peningkatan hasil belajar  siswa 

dalam kegiatan belajar jika bapak/ibu menggunakan media pembelajaran 

dengan yang tidak menggunakan? 

3. Menurut bapak/ibu apakah media pembelajaran interaktif  dapat menarik 

minat belajar siswa ? 

Siswa 

1. Apakah saudara menyukai pelajaran PPKn ? 

2. Bagaimana setelah menggunakan media pembelajaran interaktif flash ? 

3. Apakah ada perbedaan pembelajaran seperti biasanya dilakukan dengan 

yang diberikan sekarang ?  
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Lampiran 15. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pendidikan Kabupaten 

Kota Semarang 


