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ABSTRAK
Sulistyo, Aris. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model
Make A Match Dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V SDN
Plalangan 04 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Dra. Sumilah, M.Pd.
Penelitian ini dilatarbelakangi observasi suasana proses pembelajaran di
kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang, meliputi proses pembelajaran masih
berpusat pada guru, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran rendah,
pemanfaatan media yang kurang inovatif, aktivitas siswa terlihat pasif
menyebabkan hasil belajar siswa masih dibawah KKM mata pelajaran IPS ≤66.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bersama guru
kolaborator menerapkan model pembelajaran Make A Match dengan media Audio
Visual untuk mengatasi masalah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah apakah penerapan model Make A Match dengan media Audio Visual dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang?.
Tujuan penelitian meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan
guru, aktivitas siswa dan hasil belajar, melalui model Make A Match dengan
media Audio Visual pada siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang.
Rancangan penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri
dari 3 siklus, setiap siklus satu kali pertemuan dengan tahapan perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru (peneliti) dan
siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang yang berjumlah 26 siswa.
Variabel penelitian meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar
siswa. Data dikumpulkan dengan teknik tes dan non tes. Analisis data
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I
memperoleh skor 25 dengan kriteria baik, pada siklus II memperoleh skor 34
dengan kriteria sangat baik, pada siklus III dengan kriteria sangat baik
memperoleh skor 35, (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor
21,96 dengan kriteria baik, pada siklus II memperoleh rata-rata skor 23,80 dengan
kriteria baik, pada siklus III memperoleh rata-rata skor 29,4 dengan kriteria sangat
baik, (3) persentase ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 76% pada siklus II
sebesar 88%, pada siklus III sebesar 96% (sudah memenuhi indikator
keberhasilan).
Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model Make A Match dengan
media Audio Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas V SDN
Plalangan 04 Kota Semarang. Saran dari peneliti adalah melalui model Make A
Match dengan media Audio Visual ini semoga dapat memberikan kontribusi yang
lebih baik dalam perbaikan pembelajaran.
Kata kunci: Kualitas Pembelajaran IPS, Model Make A Match, Media Audio
Visual
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan
pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk
satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD) IPS di SD/MI merupakan standar minimum yang secara
nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi patokan dalam
pengembangan kurikulum disetiap satuan pendidikan.
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang
diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji
seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu
sosial (Depdiknas,Standar Isi 2007: 575). Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS
memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi, melalui mata pelajaran
IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang
demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Masa
yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena
kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh
karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan,
pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam
memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan untuk : (1) mengenal
konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya,
(2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,
inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3)
memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4)
memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam
masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global (Depdiknas,
Standar Isi 2007: 575 ).
Piaget (dalam Rita dkk, 2008: 34) perkembangan kognitif adalah hasil
gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf, serta adaptasi pada lingkungan
kita. Piaget menguraikan empat tahap perkembangan kognitif yaitu sensorimotor
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(usia 0-18 bulan), preoperational (usia 18 bulan-6 tahun), concrete operational (6
tahun-12 tahun), dan formal operational (12 tahun atau lebih), tahap
perkembangan kognitif menguraikan ciri khas perkembangan kognitif tiap tahap
dan

merupakan

suatu

perkembangan

yang

saling

berkaitan

dan

berkesinambungan. Berdasarkan teori tersebut usia anak sekolah dasar memasuki
tahap operasional konkret (concrete operational), pada tahap ini anak sudah
mampu abstrak, idealis dan logis untuk mengembangkan hipotesis untuk
memecahkan problem dan menarik kesimpulan (Rifa‟i, 2010: 30).
Kajian Depdiknas ditemukan terdapat suatu kecenderungan pemahaman
yang salah bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran yang cenderung pada hafalan.
Pemahaman seperti ini berakibat pada pembelajaran yang lebih menekankan pada
verbalisme, guru dalam menerapkan metode pembelajaran lebih menekankan pada
metode yang lebih menekankan pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas siswa.
Pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang variatif. Misalnya guru lebih
banyak menggunakan metode ceramah bahkan menyuruh siswa untuk mencatat
(Depdiknas, 2007: 6). Menurut Susanto (2013: 155) banyak guru yang melakukan
pembelajaran dalam bidang studi IPS ini dengan metode ceramah dan tanya
jawab, peran guru dan buku teks masih merupakan sumber utama sehingga siswa
menjadi apatis, baik terhadap mata pelajaran maupun terhadap gejala sosial yang
terjadi di masyarakat. Guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan
pada metode yang mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang
kreatif, lebih banyak menggunakan metode ceramah. Selain itu pembelajaran yang
bermakna juga sangat dibutuhkan dalam pendidikan IPS. Permasalahan lain yang
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timbul adalah kurangnya ketersediaan media dan bahan ajar yang memadai untuk
menjelaskan suatu konsep diluar praktikum dan observasi sehingga siswa menjadi
kurang aktif dan kreatif saat pembelajaran berlangsung. Permasalahan tersebut
dapat menghambat peserta didik dalam mencapai kriteria ketuntasan belajar yang
telah ditetapkan.
Merujuk pada temuan tersebut, fenomena yang sama juga terjadi dalam
pelaksanakan pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota
Semarang. Hal ini ditandai dengan masih dijumpai kendala-kendala dalam proses
pembelajaran, seperti metode pembelajaran yang diterapkan guru tidak inovatif,
sehingga murid menjadi bosan dan tidak memiliki motivasi dalam belajar. Materi
ajar yang diberikan oleh guru hanya terpaku pada satu buku sumber saja.
Penggunaan media pembelajaran masih terbatas dan jarang digunakan sehingga
siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Pernyataan tersebut didukung
data dokumen dan observasi yang dilakukan pada siswa kelas V SDN Plalangan
04 Kota Semarang, mata pelajaran IPS yang masih berada dibawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 66. Bahwa dari 26
siswa hanya 11 siswa (45%) yang tuntas, sedangkan sisanya 15 siswa (55%) tidak
tuntas dalam belajar.
Berdasarkan data hasil belajar mata pelajaran IPS tersebut maka perlu
adanya perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
IPS di SDN Plalangan 04 Kota Semarang, dengan menciptakan suasana
pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan metode yang inovatif, dan
penggunaan media pembelajaran yang relevan sehingga menciptakan proses
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pembelajaran yang bermakna agar tujuan pembelajaran IPS tercapai. Untuk
menyelesaikan masalah pembelajaran tersebut, peneliti bersama guru kolaborator
menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS
pada siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang, dengan materi
pembelajaran IPS Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,
Kompetensi Dasar 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada
masa penjajahan Belanda dan Jepang, menggunakan model pembelajaran Make A
Match dengan media Audio Visual.
Shoimin (2014: 98) model pembelajaran Make A Match merupakan model
pembelajaran yang dikembangkan Loma Curan, dengan ciri utama model Make A
Match adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban
atau pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Huda
(2013: 251) model Make A Match adalah salah satu model yang penting dalam
ruang kelas. Tujuan dari model ini yaitu pendalaman materi, penggalian materi
dan edutainment.
Kelebihan model Make A Match adalah suasana kegembiraan akan tumbuh
dalam proses pembelajaran, kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan
dinamis, dan munculnya dinamika gotong royong yang merata diseluruh siswa.
(Shoimin, 2014: 99). Sedangkan menurut (Huda, 2010: 253) kelebihan Make A
Match antara lain : 1) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara
kognitif maupun fisik; 2) karena ada unsur permainan, metode ini sangat
menyenangkan; 3) meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang
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dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; 4) efektif sebagai
sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi; dan 5) efektif melatih
kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar.
Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan, model pembelajaran
Make A Match yaitu suatu model pembelajaran kooperatif dengan ciri utama
mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu
dalam

pembelajaran

memiliki

beberapa

kelebihan

diantaranya

dapat

meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik, adanya
unsur permainan sehingga menyenangkan, meningkatkan pemahaman siswa
terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa
pada pembelajaran IPS dalam penelitian ini dengan materi pembelajaran Standar
Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam
mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kompetensi Dasar
2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang.
Media Audio Visual, sesuai dengan namanya, media ini merupakan
kombinasi Audio dan Visual atau bisa disebut media pandang-dengar (Hamdani,
2011: 249). Menurut Rusman (2013: 173) media Audio Visual yaitu jenis media
yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa
dilihat. Kelebihan media Audio Visual yang mempunyai unsur suara dan unsur
gambar, jenis media ini yang mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena
meliputi kedua jenis media Visual dan Audio (Djamarah,2013: 124). Sedangkan
menurut Sukiman (2012: 184) media pembelajaran berbasis Audio Visual adalah
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media penyalur pesan dengan memanfaatkan indra pendengaran dan indra
penglihatan, secara umum menurut teori kerucut pengalaman Edgar Dale
memiliki efektivitas yang tinggi daripada media Visual dan Audio.
Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan untuk materi Standar
Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam
mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kompetensi Dasar
2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang, media pembelajaran Audio Visual yang berisikan tentang
peristiwa masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia, tepat apabila
diterapkan agar siswa termotivasi mengikuti pembelajaran dan meningkatkan
hasil belajar IPS.
Berdasarkan observasi suasana pembelajaran yang kurang inovatif
menyebabkan kualitas pembelajaran yang rendah. Menurut Etzioni (dalam
Hamdani, 2011: 194) berpendapat bahwa kualitas dapat dimaknai dengan istilah
mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai
tingkat

keberhasilan

dalam

mencapai

tujuan

atau

sasarannya.

Supaya

pembelajaran dapat dikatakan berkualitas Departemen Pendidikan Nasional
(2005: 8-10), merumuskan indikator kualitas pembelajaran meliputi (1) perilaku
pembelajaran guru, (2) perilaku dan dampak belajar siswa, (3) iklim
pembelajaran, (4) materi pembelajaran yang berkualitas, (5) kualitas media
pembelajaran,(6) sistem pembelajaran di sekolah. Berdasarkan pendapat tersebut
dapat disimpulkan bahwa indikator kualitas pembelajaran meliputi perilaku
pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran,
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materi pembelajaran yang berkualitas, kualitas media pembelajaran, dan sistem
pembelajaran di sekolah, dalam penelitian ini difokuskan dalam perilaku
pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, media pembelajaran IPS
pada Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat
dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kompetensi
Dasar 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang, melalui model pembelajaran Make A Match dengan Media
Audio Visual.
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran
sebagaimana dengan penelitian Ayu Febriana pada tahun 2011 dengan judul,
“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SDN Kalibanteng Kidul
01 Kota Semarang”, yang hasilnya skor keterampilan guru pada siklus I adalah
46 dengan rata-rata 3,5 dan mendapat kategori sangat baik, rata-rata aktivitas
siswa pada siklus I adalah 3,0 dengan kriteria baik. Pada siklus II keterampilan
guru mendapat skor 48 dengan rata-rata 3,7 dan masuk dalam kategori sangat
baik, rata-rata aktivitas Siswa pada siklus II adalah 3,7 dengan kriteria sangat
baik. Sedangkan skor keterampilan guru pada siklus III adalah 51 dengan rata-rata
3,9 dan mendapat kategori sangat baik, rata-rata aktivitas Siswa pada siklus II
adalah 3,7 dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat
meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas siswa. Rata-rata hasil belajar yang
diperoleh pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe
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Make A Match yakni siklus I dengan rata-rata 62,27. Siklus II didapatkan hasil
rata-rata 71,46 dan siklus III rata-rata hasil belajarnya adalah 79,90. Sedangkan
persentase ketuntasan yang diperoleh pada setiap siklus adalah siklus I persentase
ketuntasan klasikal adalah 54,16%, pada siklus II adalah 75% dan siklus III adalah
85,41%. Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat meningkatkan
hasil belajar (Febriana, 2011: Vol 1 No 2).
Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan Ade Irma Setiyani pada tahun 2013 dengan judul, “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran IPS Menggunakan Snowball Throwing Media Audio Visual
Kelas IV”. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas siswa selama penelitian yaitu
pada siklus I rata-rata skor yang diperoleh siswa adalah 20,3 dengan kategori baik
dan meningkat menjadi 26,2 dengan kategori baik pada siklus II, model Snowball
Throwing dengan media Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran IPS di kelas IVA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang yang
dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase ketuntasan klasikal hasil belajar
siswa dan rata-rata nilai yang didapatkan pada setiap siklusnya, yaitu pada siklus I
persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa adalah 69,23 % dengan rata-rata
67,69 dan meningkat pada siklus II yaitu ketuntasan secara klasikal sebanyak
84,62 % dengan rata-rata 81,93 (Irma, 2014: Vol 2 No 3).
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melaksanakan upaya
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada Standar Kompetensi 2. Menghargai
peranan

tokoh

mempertahankan

pejuang

dan

kemerdekaan

masyarakat
Indonesia,

dalam

mempersiapkan

Kompetensi

Dasar

dan
2.1
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Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda
dan Jepang, melalui penelitian tindakan kelas dengan judul, “Peningkatan Kualitas
Pembelajaran IPS Melalui Model Make A Match dengan Media Audio Visual
Pada Siswa Kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1

Rumusan Masalah
Setelah mengkaji latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
Rumusan Masalah Umum:
Apakah penerapan model Make A Match dengan media Audio Visual dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Plalangan 04
Kota Semarang?.
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1. Apakah penerapan model pembelajaran Make A Match dengan media Audio
Visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS kelas
V SDN Plalangan 04 Kota Semarang?.
2. Apakah penerapan model pembelajaran Make A Match dengan media Audio
Visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas V
SDN Plalangan 04 Kota Semarang?.
3. Apakah penerapan model pembelajaran Make A Match dengan media Audio
Visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas
V SDN Plalangan 04 Kota Semarang?.
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1.2.2

Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti menetapkan pemecahan

masalah dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match dengan media
Audio Visual.
Menurut Shoimin (2014: 98) model pembelajaran Make A Match
merupakan model pembelajaran yang dikembangkan Loma Curan, dengan ciri
utama model Make A Match adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang
merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran.
Sedangkan menurut Huda (2013: 251) model Make A Match adalah salah satu
model yang penting dalam ruang kelas. Tujuan dari model ini yaitu pendalaman
materi, penggalian materi dan edutainment.
Kelebihan model Make A Match adalah suasana kegembiraan akan tumbuh
dalam proses pembelajaran, kerja sama antar sesama siswa terwujud dengan
dinamis, dan munculnya dinamika gotong royong yang merata diseluruh siswa
(Shoimin, 2014: 99).
Langkah-langkah pembelajaran model Make A Match:
1.

Guru menyampaikan materi.

2.

Siswa dibagi ke dalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan kelompok B.

3.

Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban
kelompok B.

4.

Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari atau
mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain. Guru juga
menyampaikan batasan waktu.
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5.

Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya di
kelompok B dengan batas waktu tertentu.

6.

Guru memanggil salah satu pasangan untuk presentasi.

7.

Siswa yang lain memberi tanggapan.

8.

Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan
dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi.

9.

Guru

memanggil

pasangan

berikutnya,

begitu

seterusnya

pasangan

melakukan presentasi (Huda, 2013: 252-253).
Media Audio Visual sesuai dengan namanya, media ini merupakan
kombinasi Audio dan Visual atau bisa disebut media pandang-dengar (Hamdani,
2011: 249). Menurut Rusman (2013: 173) media Audio Visual yaitu jenis media
yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa
dilihat. Menurut Djamarah (2013: 124) media Audio Visual adalah media yang
mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini yang mempunyai
kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media Visual dan Audio.
Media pembelajaran berbasis Audio Visual adalah media penyalur pesan dengan
memanfaatkan indra pendengaran dan indra penglihatan, secara umum menurut
teori kerucut pengalaman Adgar Dale memiliki efektivitas yang tinggi dari pada
media Visual dan Audio (Sukiman, 2012: 184).
Langkah-langkah penggunaan media Audio Visual dalam pembelajaran
sebagai berikut:
a. Mempersiapkan diri, guru mempersiapkan diri sebelum penyajian materi.
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b. Membangkitkan kesiapan siswa, siswa dituntut untuk mendengarkan
misalnya dengan memberikan komentar awal dan pertanyaan-pertanyaan.
c. Mendengarkan dan melihat materi, tuntun siswa untuk mendengar dan
melihat.
d. Diskusi, setelah penjelasan diskusi dilakukan.
e. Menindak lanjuti program, pada umumnya diskusi dan evaluasi (Arsyad,
2014: 143-144).
Adapun langkah-langkah model Make A Match dengan media Audio
Visual dalam pembelajaran IPS pada Standar Kompetensi 2 Menghargai peranan
tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia, Kompetensi Dasar 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para
tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang mengacu pada sintaks
model Make A Match menurut Huda (2013: 252-253) dimodifikasi dengan media
Audio Visual (Arsyad, 2014: 143-144) adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 Langkah-langkah Pembelajaran IPS melalui Model Make A Match
dengan Media Audio Visual
Penggabungan Model Make
Langkah-langkah pembelajaran IPS melalui Model
A Match dengan media Audio
Make A Match dengan media Audio Visual
Visual
Keterampilan Guru
Aktivitas Siswa
1. Guru menyiapkan media 1. Guru menyiapkan media 1. Siswa
pembelajaran
IPS
memperhatikan
pembelajaran IPS Audio
dengan
menggunakan
apersepsi dan tujuan
Visual tentang masa
pembelajaran
IPS
media
Audio
Visual
penjajahan Belanda dan
yang
disampaikan
tentang
masa
Jepang di Indonesia.
oleh guru tentang
penjajahan
Belanda
2. Guru
melakukan
masa penjajahan
dan
Jepang
di
apersepsi pembelajaran
Belanda
dan
IPS
tentang
masa
Indonesia.
Jepang
di
melakukan
penjajahan Belanda dan 2. Guru
Indonesia.
apersepsi
dan
Jepang di Indonesia .
menyampaikan
tujuan 2. Siswa
3. Guru
menyampaikan
pembelajaran IPS pada
memperhatikan
tujuan pembelajaran IPS
materi pembelajaran
materi
masa
penjajahan
tentang
masa
IPS
yang
Belanda dan Jepang di
penjajahan Belanda dan
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Jepang di Indonesia.

Indonesia.

4. Guru
menyampaikan 3. Guru
menyampaikan
materi pembelajaran IPS
materi pembelajaran IPS

tentang tentang masa
penjajahan Belanda dan
Jepang di Indonesia

tentang
masa
penjajahan
Belanda
dan Jepang dengan

dengan
menggunakan
media Audio Visual.
5. Siswa
mendengarkan
penjelasan dari guru

menggunakan

Audio
Visual
tentang
masa
penjajahan
Belanda
dan
Jepang
di
Indonesia.

Audio Visual yang
berisi peristiwa masa
penjajahan
Belanda 3. Siswa dibagi ke
dalam 2 kelompok,
dan
Jepang
di
misalnya kelompok
Indonesia.

tentang tentang masa
penjajahan Belanda dan
Jepang di Indonesia.
4. Guru
6. Siswa dibagi ke dalam 2
kelompok,
misalnya
kelompok
A
dan
kelompok B.
7. Guru membagikan kartu
pertanyaan
kepada
kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B.
8. Guru
menyampaikan
kepada siswa bahwa
mereka harus mencari /
mencocokkan kartu yang
dipegang dengan kartu
kelompok lain. Guru juga
menyampaikan batasan
waktu.
9. Guru meminta semua
anggota kelompok A
untuk
mencari
pasangannya di kelompok
B dengan batas waktu
tertentu.
10. Siswa
mencari
pasangannya sesuai kartu
tersebut.
11. Guru memanggil salah
satu pasangan untuk
presentasi tentang masa

media

disampaikan
oleh
guru
dengan
menggunakan media

5.

6.

7.

8.

9.

penjajahan Belanda dan
Jepang di Indonesia.
12. Siswa yang lain memberi
tanggapan.
13. Guru
memberikan
konfirmasi
tentang
kebenaran dan kecocokan 10.
pertanyaan dan jawaban

membagi kelas
menjadi 2 kelompok
yaitu kelompok A dan
kelompok B.
Guru membagikan kartu
pertanyaan
kepada
kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B
tentang masa penjajahan
Belanda dan Jepang di
Indonesia.
Guru
menyampaikan
kepada siswa bahwa
mereka harus mencari/
mencocokkan kartu yang
dipegang dengan kartu
kelompok lain. Guru
juga
menyampaikan
batasan waktu.
Guru meminta semua
anggota kelompok A
untuk
mencari
pasangannya
di
kelompok B dengan
batas waktu tertentu.
Guru memanggil salah
satu pasangan untuk
presentasi.
Guru
memberikan
konfirmasi
tentang
kebenaran
dan
kecocokan pertanyaan
dan
jawaban
dari
pasangan
yang
memberikan presentasi.
Guru
memanggil
pasangan
berikutnya,

A dan kelompok B.
4. Kelompok
A
menerima
kartu
pertanyaan
dan
kelompok
B
menerima
kartu
jawaban
tentang
masa
penjajahan
Belanda dan Jepang
di Indonesia.
5. Siswa mencari /
mencocokkan kartu
yang
dipegang
dengan
kartu
kelompok
lain
kemudian berdiskusi
tentang
masa
penjajahan Belanda
dan
Jepang
di
Indonesia.
6. Salah satu pasangan
mempresentasikan
ke depan kelas.
7. Siswa yang lain
memberi tanggapan.
8. Pasangan
selanjutnya
mempresentasikan
hasil
diskusinya
sampai
semua
pasangan
telah
presentasi.
9. Siswa
menyimpulkan
materi pembelajaran
IPS tentang masa

penjajahan
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dari
pasangan
yang
begitu seterusnya sampai
Belanda
dan
memberikan presentasi.
seluruh
pasangan
Jepang
di
14. Guru
memanggil
melakukan presentasi.
Indonesia.
pasangan
berikutnya, 11. Guru
memberikan 10. Siswa
diberi
begitu seterusnya sampai
tanggapan terhadap hasil
kesempatan untuk
seluruh
pasangan
diskusi
dalam
bertanya
tentang
melakukan presentasi.
pembelajaran
IPS
materi pembelajaran
15. Guru
memberikan
tentang masa penjajahan
IPS tentang masa
tanggapan terhadap hasil
Belanda dan Jepang di
penjajahan Belanda
Indonesia.
diskusi tentang masa
dan
Jepang
di
menyampaikan
penjajahan Belanda dan 12. Guru
Indonesia,
yang
kesimpulan
Jepang di Indonesia.
belum dipahami.
pembelajaran
IPS 11. Siswa mengerjakan
16. Siswa
bersama
guru
tentang
masa
menyimpulkan
materi
soal
evaluasi
penjajahan
Belanda
pembelajaran IPS tentang
pembelajaran
IPS

tentang
masa
penjajahan Belanda dan
Jepang di Indonesia.
17.

18.

19.

20.

dan
Jepang
di
Indonesia yang telah

tentang
penjajahan
Belanda
Jepang
Indonesia.

masa

dipelajari.
dan
memberikan
Siswa diberi kesempatan 13. Guru
di
kesempatan
kepada
untuk bertanya tentang
siswa untuk bertanya 12. Siswa
materi pembelajaran IPS
tentang
materi
tentang
masa
memperhatikan
pembelajaran
IPS
masa
penjajahan Belanda dan
tindak lanjut yang
penjajahan
Belanda
disampaikan
oleh
Jepang di Indonesia
dan
Jepang
di
guru.
yang belum dipahami.
Indonesia yang belum
Guru memberikan soal
dipahami.
evaluasi
pembelajaran
14.
Guru memberikan soal
tentang
masa
evaluasi pembelajaran
penjajahan Belanda dan
IPS
tentang masa
Jepang di Indonesia.
penjajahan
Belanda
Guru memberikan tindak
dan
Jepang
di
lanjut untuk pertemuan
Indonesia.
yang akan datang.
Guru menutup pelajaran 15. Guru memberikan tindak
lanjut pembelajaran IPS
IPS tentang tentang
tentang masa penjajahan
masa
penjajahan
Belanda dan Jepang di
Belanda dan Jepang di
Indonesia,
pada
Indonesia.
pertemuan yang akan
datang.
16. Guru
menutup
pembelajaran
IPS
tentang masa penjajahan
Belanda dan Jepang di
Indonesia.
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1.3 TUJUAN PENELITIAN
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui
model Make A Match dengan media Audio Visual siswa kelas V SDN Plalangan
04 Kota Semarang.
1.3.2
1.

Tujuan Khusus
Untuk meningkatkan keterampilan guru kelas V SDN Plalangan 04 Kota
Semarang dalam pembelajaran IPS menggunakan model Make A Match
dengan media Audio Visual.

2.

Untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota
Semarang dalam pembelajaran IPS menggunakan model Make A Match
dengan media Audio Visual.

3.

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota
Semarang dalam pembelajaran IPS menggunakan model Make A Match
dengan media Audio Visual.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada banyak pihak, adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu:
1.4.1

Manfaat Teoritis
Sebagai penelitian tindakan kelas (PTK) diharapkan dapat memberi solusi

nyata berupa langkah-langkah untuk mengatasi masalah belajar IPS melalui model

17

pembelajaran Make A Match dengan media Audio Visual pada siswa kelas V SDN
Plalangan 04 Kota Semarang.
1.4.2

Manfaat Praktis

1) Bagi Siswa
Dengan penerapan model pembelajaran Make A Match dengan media Audio
Visual, dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
2) Bagi Guru
Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang model
pembelajaran Make A Match dengan media Audio Visual dapat meningkatkan
keterampilan guru.
3) Bagi Sekolah/Lembaga
Masukan bagi pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu
dan memberi kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, sehingga
mutu sekolah dapat meningkat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1

KAJIAN TEORI

2.1.1 Belajar
Belajar menurut Gagne (dalam Susanto, 2013: 1) dapat didefinisikan
sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat
pengalaman belajar. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain dua konsep ini menjadi terpadu dalam suatu
kegiatan dimana terjadi interaksi guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa
pada saat pembelajaran berlangsung.
Belajar menurut Slameto (2010: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya. Sedangkan menurut Sardiman (2011: 20) belajar merupakan
perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya
dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian belajar, peneliti
dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah usaha sadar yang dilakukan manusia
yang didalamnya terdapat interaksi dengan lingkungannya misalnya membaca,
mengamati mendengarkan maupun mencoba, sehingga terjadi perubahan sikap,
pengetahuan maupun keterampilan.
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2.1.1.1 Teori Behaviorisme dan Belajar Sosial
Menurut aliran behavioris karena lingkungan yang berperan menguatkan
perilaku sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya seperti teman, anggota
keluarganya, serta masyarakat, oleh karena itu perkembangan dipelajari dan dapat
berubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapatkan individu serta adanya
penguatan dari lingkungan (Rita, dkk, 2008: 28).
Berdasarkan teori tersebut dalam pembelajaran IPS melalui model Make A
Match dan media Audio Visual sangat tepat karena dalam pembelajaran tersebut
adanya peran serta teman sebaya dalam kelompoknya sehingga akan membantu
siswa untuk mencapai pengetahuannya.
2.1.1.2 Teori Kognitif
Piaget (dalam Rita, dkk., 2008: 34) perkembangan kognitif adalah hasil
gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf, serta adaptasi pada lingkungan
kita. Piaget menguraikan empat tahap perkembangan kognitif yaitu sensorimotor
(usia 0-18 bulan), preoperational (usia 18 bulan-6 tahun), concrete operational
(6 tahun-12 tahun), dan formal operational (12 tahun atau lebih), tahap
perkembangan kognitif menguraikan ciri khas perkembangan kognitif tiap tahap
dan

merupakan

suatu

perkembangan

yang

saling

berkaitan

dan

berkesinambungan.
Berdasarkan teori tersebut usia anak sekolah dasar memasuki tahap
operasional konkret (concrete operational), pada tahap ini anak sudah mampu
abstrak, idealis dan logis untuk mengembangkan hipotesis untuk memecahkan
problem dan menarik kesimpulan (Rifa‟i, 2010: 30).

20

Bruner (dalam Rifai, 2010: 32) dalam perkembangan kognitif terdapat tiga
tahap meliputi tahap enaktif yaitu anak memahami lingkungannya, tahap ikonik
yaitu informasi yan dibawa anak melalui imageri, dipengaruhi oleh cahaya yang
tajam, gangguan suara, dan gerakan. Karateristik tunggal pada obyek yang diamati
dijadikan pegangan dan mengembangkan memori visual. Tahap yang terakhir
yaitu tahap simbolik pada tahap ini tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu dan
pemahaman preseptual sudah berkembang.
2.1.1.3 Teori Kontruktivisme
Kontruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan
bahwa pengetahuan kita itu adalah kontruksi (bentukan) kita sendiri, belajar
merupakan proses aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna,
sesuatu entah itu teks, kegiatan dialog, penglaman fisik dan lain-lain (Sardiman,
2011: 37).
Menurut Rusman (2014: 12) belajar menurut pandangan konstruktivistik,
lebih sebagai proses regulasi diri dalam menyelesaikan konflik kognitif yang
sering muncul mengalami pengalaman kongkrit, wacana kolaboratif, dan
interprestasi.
Berdasarkan

pendapat

tersebut

dapat

disimpulkan

teori

belajar

kontruktivisme belajar sebagai proses regulasi diri dalam menyelesaikan konflik
kognitif melalui pengalaman kongkrit, wacana kolaboratif, dan interprestasi.
2.1.1.4 Teori Humanistik
Teori humanistik berhulu dan bermuara pada manusia dan lebih tertarik
pada gagasan belajar dalam dunia keseharian, teori ini bersifat elektik yaitu teori
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ini memanusiakan manusia (Siregar dan Nara, 2011: 34). Menurut Rahman dan
Amri (2014: 36) teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung
mendorong siswa untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan
keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan teori belajar humanistik
belajar dengan pola pikir induktif yang memanusiakan siswa yang tertarik pada
dunia keseharian.
2.1.1.5 Teori Belajar Bermakna David Ausubel
Belajar menurut teori ausubel adalah belajar bermakna, suatu proses
dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam
struktur kognitif seseorang (Trianto, 2011: 25). Menurut Siregar dan Nara (2010:
33) menurut teori asubel siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran
sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat
kepada siswa.
Berdasarkan pendapat tersebut belajar menurut teori ausubel adalah siswa
akan belajar secara bermakan dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya
didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa
2.1.1.6 Teori Penemuan Jerome Bruner
Belajar penemuan sesuai dengan pencaharian pengetahuan secara aktif
oleh manusia dan dengan sendirinya memberi hasil yang baik (Trianto, 2011: 26).
Menurut Siregar dan Nara (2010: 33) proses belajar akan berjalan dengan baik
dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu
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aturan (termasuk konsep, teori, dan definisi) melalui contoh-contoh yang
menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya.
Berdasarkan pendapat tersebut belajar menurut teori penemuan Jerome
Bruner adalah belajar dengan pencaharian pengetahuan secara aktif oleh manusia
proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi
kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan.
2.1.1.7 Teori Pembelajaran Sosial Vygotsky
Siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil pikiran dan kegiatan siswa
sendiri melalui bahasa yang lebih menekankan aspek sosial dari pembelajaran
(Trianto, 2011: 26). Menurut Rifa‟i dan Anni (2011: 34) Vygotsky percaya
kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan, oleh karena itu
perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural,
pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif.
Berdasarkan pendapat tersebut belajar menurut teori vygotsky adalah
belajar dengan membentuk pengetahuan sebagai hasil pemikiran dan kegiatan
siswa dengan lingkungan sosial dan kebudayaan.
2.1.1.8 Prinsip Belajar
Tidak semua perbuatan yang dilakukan manusia adalah belajar. Untuk
dapat disebut sebagai belajar haruslah memenuhi berbagai hal yang menjadi
prinsip dari belajar itu sendiri. Berikut adalah prinsip-prinsip belajar menurut
Suprijono (2009: 4):
a. Belajar merupakan perubahan perilaku.
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Perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri yaitu (1) merupakan
hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang terjadi disadari oleh
pelaku; (2) kontinu atau berkesinambungan dengan prilaku lainnya; (3)
fungsionan atau bermanfaat sebagai bekal hidup; (4) positif; (5) aktif atau sebagai
usaha yang direncanakan dan dilakukan; (6) permanen atau tetap; (7) bertujuan
dan terarah; (8) mencakup keseluruh potensi kemanusiaan.
b. Belajar merupakan sebuah proses.
Belajar didorong oleh tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai oleh pelaku.
Belajar merupakan proses sistemik yang bersifat dinamis, konstruktif, dan
organik.
c. Belajar merupakan bentuk pengalaman.
Pengalaman adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses interaksi pelaku dengan
lingkungannya. Proses belajar melibatkan pengalaman yang muncul dari proses
komunikasi maupun interaksi.
Sedangkan prinsip belajar menurut Wingo (dalam Asra dan Sumiati 2009:
41-43) didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Hasil belajar menjangkau banyak segi.
Dalam suatu proses pembelajaran, banyak segi yang harus dicapai sebagai hasil
belajar. Segi yang harus dicapai yaitu pengetahuan, pemahaman konsep,
penerapan konsep, dan pengembangan konsep.
b. Hasil belajar diperoleh berkat pengalaman.
Pengalaman diperoleh dari interaksi atau komunikasi. Pemahaman diperoleh oleh
individu melalui pengalaman dalam melakukan kegiatan.
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c. Belajar merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan.
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu tentunya diikuti dengan tujuan yang
ingin dicapai. Begitu pula dengan belajar. Belajar memiliki tujuan yang ingin
dicapai oleh individu yang melakukannya.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar
terdiri dari perubahan perilaku, proses, merupakan suatu pengalaman, menjangkau
banyak segi, dan diikuti dengan tujuan yang ingin dicapai.
2.1.1.9

Faktor yang Mempengaruhi Belajar
Berlangsungnya proses belajar tergantung pada banyak hal. Baik itu dari

pebelajar maupun lingkungan sekitarnya. Menurut Anni dan Rifa'i (2009: 97),
faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah
kondisi internal dan eksternal siswa.
a.

Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh;
kondisi psikis seperti kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial.
Faktor internal tersebut dapat dapat terbentuk sebagai akibat dari
pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan.

b. Kondisi eksternal mencakup faktor eksternal yang ada di lingkungan siswa.
Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar
(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan
hasil belajar.
Menurut Daryanto (2010: 55) faktor yang mempengaruhi belajar
diklasifikasikan sebagai berikut:
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a. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa.
Faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu faktor non sosial dan sosial. Faktor
non sosial adaah fakor yang berasal dari selain manusia. Contoh dari faktor non
sosial adalah keadaan udara, suhu udara, cuaca, tempat, dan alat yang digunakan.
Sedangkan faktor sosial adalah faktor-faktor yang berasal dari sesama
manusia, baik manusia itu hadir maupun kehadirannya dapat disimpulkan (atau
tidak langsung hadir).
b. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa.
Faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu faktor fisiologis dan psikologis.
Faktor fisiologis meliputi kondisi jasmani seseorang dan keadaan fungsi-fungsi
fisiologis tertentu. Keadaan jasmani haruslah segar dan organ-organ dapat bekerja
dengan normal.
Sedangkan faktor psikologis ditandai dengan rasa ingin tahu, adanya sifat
kreatif, adanya keinginan mendapatkan simpatik, keinginan untuk memperbaiki
kegagalan, adanya ganjaran atau hukuman sangat mempengaruhi proses belajar
dari individu.
Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa belajar dipengaruhi oleh
dua faktor yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri) dan faktor
eksternal (faktor yang berasal dari luar diri atau lingkungan).
2.1.2 Pembelajaran
Pembelajaran menurut Sutikno (2013: 32) adalah segala upaya yang
dilakukan oleh guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara
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implisit, didalam pembelajaran, ada kegiatan memilih, menetapkan dan
mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.
Wenger (dalam Huda, 2013: 2) berpendapat bahwa pembelajaran bukanlah
aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak melakukan
aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti dilakukan
oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi dimana saja dan level
yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial.
Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai
komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain, komponen tersebut
meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi (Rusman, 2013: 93).
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik,
peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka
pencapaian kompetensi dasar (BNSP, 2006: 16).
Berdasarkan

pendapat

beberapa

ahli

dapat

disimpulkan

bahwa,

pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang melibatkan pendidik dan
pendidik yang terjadi dilingkungan pendidikan yang diikuti oleh individu, kolektif
maupun sosial bertujuan untuk memperoleh pengetahuan.
2.1.3 Kualitas Pembelajaran
2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran
Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194) berpendapat bahwa kualitas dapat
dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat
dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya.
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Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor
didalam maupun diluar dari seseorang. Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari
sisi produktifitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya.
Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Efektivitas
belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam
pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan
dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran
(Daryanto, 2010: 57).
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
kualitas pembelajaran adalah mutu atau tingkat pencapain suatu proses belajar
yang dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan pembelajaran.
2.1.3.2 Indikator Kualitas Pembelajaran
Supaya pembelajaran dapat dikatakan berkualitas Departemen Pendidikan
Nasional (2004: 8-10), merumuskan indikator kualitas pembelajaran sebagai
berikut:
1. Perilaku pembelajaran guru
Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat melalui kinerjanya yang meliputi
membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi
pendidik, menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman
jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan serta mampu memlilih,
menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa.
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2. Perilaku dan dampak belajar siswa
Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya
meliputi memliki persepsi dan sikap postitif terhadap belajar, mau dan mampu
mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta
membangun sikapnya, mau dan mampu memperluas serta memperdalam
pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya, mau dan mampu
menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya secara bermakna.
3. Iklim pembelajaran
Iklim pembelajaran mencakup suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh
dan

berkembangnya

kegiatan

pembelajaran

yang

menarik,

menantang,

menyenangkan dan bermakna, perwujudan nilai dan semangat ketauladanan,
prakarsa dan kreativitas guru.
4. Materi pembelajaran yang berkualitas
Materi pembelajaran yang berkualitas yang dapat dilihat dari kesesuainnya
dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peseta didik, ada
keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia,
materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, dapat mengakomodasikan
partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin.
5. Kualitas media pembelajaran
Kualitas media pembelajaran yang tampak antara lain dapat menciptakan
pengalaman belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses interaksi antara
guru dan siswa, siswa dan siswa, media pembelajaran dapat memperkaya
pengalaman belajar siswa, melalui media pembelajaran, mampu mengubah
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suasana belajar dari siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya,
menjadi siswa aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber
belajar yang ada.
6. Sistem pembelajaran di sekolah
Sistem pembelajaran di sekolah mampu menunjukan kualitasnya apabila
dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan
lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun secara
esketernal, memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis
dan rencana operasional, agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis
oleh seluruh komponen sistem pendidikan.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kualitas
pembelajaran meliputi perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar
siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, kualitas media
pembelajaran, dan sistem pembelajaran di sekolah, dalam penelitian ini
difokuskan dalam perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa,
media pembelajaran.
2.1.4 Pembelajaran Kooperatif
Rusman (2013:202) mengemukakan pembelajaran kooperatif (cooperative
learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja
dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari
empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen,
pada hakikatnya cooperative learning sama dengan kerja kelompok.
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Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa
dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan,
pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang
berdasarkan paham kontruktivis (Hamdani, 2011: 30). Sedangkan menurut
Suprijino (2013: 54) pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas
meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin
oleh guru atau diarahkan oleh guru, guru sebagai fasilitator memberikan
dukungan.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran
kooperatif merupakan suatu model dalam pembelajaran yang menekankan
pembelajaran secara kelompok yang setiap anggota kelompok harus saling
membantu dalam pencapaian pemahaman materi sehingga tujuan pembelajaran
dapat tercapai.
2.1.4.1 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif
Pendekatan kooperatif memiliki ciri-ciri: (1) setiap anggota memiliki
peran; (2) terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa; (3) setiap anggota
kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman
sekelompoknya; (4) guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan
interpersonal kelompok; (5) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat
diperlukan (Hamdani, 2011: 31).
Sejalan dengan hal tersebut, Rusman (2013: 207) karateristik atau ciri-ciri
pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1) Pembelajaran secara tim
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara tim. Tim
merupakan tempat untuk mencapai tujuan sehingga setiap anggota tim harus
saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2) Didasarkan pada manajemen kooperatif
Manajemen memiliki tiga fungsi, yaitu: a) sebagai perencanaan pelaksanaan
menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai
perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan; b)
Fungsi manajemen sebagai organisasi untuk merancang pembelajaran agar
proses pembelajaran dapat berjalan efektif; c) Fungsi manajemen sebagai
kontrol untuk menentukan kriteria keberhasilan baik berupa tes maupun non
tes.
3) Kemauan untuk bekerjasama
Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara
kelompok, oleh karena itu prinsip kebersamaan perlu ditekankan tanpa kerja
sama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang
optimal.
4) Keterampilan bekerjasama
Kemampuan kerjasama dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan
pembelajaran secara berkelompok, dengan demikian siswa perlu didorong
untuk berinteraksi dan berkomunikasi.
Pembelajaran kooperatif dicirikan oleh struktur tugas, tujuan dan
penghargaan kooperatif. Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran
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kooperatif didorong atau dikehendaki untuk bekerjasama pada suatu tugas
bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan
tugasnya.
Berdasarkan

uraian

tersebut

disimpulkan

bahwa

karakteristik

pembelajaran kooperatif adalah adanya pembentukan kelompok yang saling
berinteraksi dan bekerjasama, sedangkan guru bertugas untuk membantu dan
mengembangkan keterampilan siswa dalam kelompok.
2.1.4.2 Model-Model Pembelajaran Kooperatif
Terdapat beberapa variasi model dalam pembelajaran kooperatif,
walaupun prinsip dasar dari pembelajaran kooperatif tidak berubah (Rusman,
2013: 213), jenis-jenis model tersebut antara lain Student Teams Achiement
Division (STAD), Jigsaw, Investigasi kelompok (Group Investigation), Make A
Match (Membuat Pasangan), TGT (Teams Game Tournaments), dan struktural.
2.1.4.3 Make A Match (Membuat Pasangan)
Make A Match merupakan salah satu variasi model dalam pembelajaran
kooperatif, menurut Shoimin (2014: 98) model pembelajaran Make A Match
merupakan model pembelajaran yang dikembangkan Loma Curan, dengan ciri
utama model Make A Match adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang
merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran.
Sedangkan menurut Huda (2013: 251) model Make A Match adalah salah satu
model yang penting dalam ruang kelas. Tujuan dari model ini yaitu pendalaman
materi, penggalian materi dan edutainment.
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Kelebihan model Make A Match adalah suasana kegembiraan akan tumbuh
dalam proses pembelajaran, kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan
dinamis, dan munculnya dinamika gotong royong yang merata diseluruh siswa
(Shoimin, 2014: 99). Sedangkan menurut (Huda, 2013: 253) kelebihan Make A
Match antara lain : (1) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara
kognitif maupun fisik; (2) karena ada unsur permainan, metode ini sangat
menyenangkan; (3) meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang
dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; (4) efektif sebagai
sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi; dan (5) efektif melatih
kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar.
Langkah-langkah pembelajaran model Make A Match:
1) Guru menyampaikan materi.
2) Siswa dibagi ke dalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan kelompok B.
3) Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban
kelompok B.
4) Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari/
mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain. Guru juga
menyampaikan batasan waktu.
5) Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya di
kelompok B dengan batas waktu tertentu.
6) Guru memanggil salah satu pasangan untuk presentasi.
7) Siswa yang lain memberi tanggapan.
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8) Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan
dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi.
9) Guru

memanggil

pasangan

berikutnya,

begitu

seterusnya

pasangan

melakukan presentasi (Huda, 2013: 252-253).
2.1.5

Keterampilan Guru
Seorang guru harus memiliki keterampilan, untuk menjadi guru yang

professional yang dapat mendidik siswanya. Menurut Rusman (2013: 67)
keterampilan dasar mengajar guru (teching skills) merupakan suatu karakteristik
yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan
melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah berubah
bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh
seorang guru sebagai awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya
secara terencana dan professional, sedangkan menurut Mulyasa (2013: 69)
keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks,
sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh.
Keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat
digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar yakni:
1) Keterampilan Membuka Pelajaran
Menurut Muffarokah (2009: 163) keterampilan membuka pelajaran ialah
usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima
pelajaran, dalam membuka pelajaran peserta didik harus mengetahui tujuan yang
akan dicapai dan langkah-langkah yang harus ditempuh sedangkan menurut
Susanto (2013: 49) perlunya membuka pelajaran ialah untuk memberi motivasi

35

pada siswa, menarik perhatian siswa, serta memberikan acuan bagi siswa tentang
tujuan, batas-batas, serta kontekstualisme dengan kehidupan sehari-hari siswa
sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kegiatan membuka pelajaran merupakan
kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan guru, karena dengan awal yang baik
dalam proses belajar akan mempengaruhi jalannya kegiatan belajar selanjutnya.
Uzer Usman (dalam Rusman,2013: 68) menjelaskan komponen-komponen
dalam membuka pelajaran, yaitu:
(1) menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan
media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang
bervariasi.
(2) menimbulkan
motivasi,
disertai
kehangatan
dan
keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan
ide yang bertentangan, dan memperhatikan minat atau
interes siswa.
(3) memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti
mengemukakan tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas,
menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan,
mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan
mengajukan beberapa pertanyaan.
(4) memberikan apersepsi (memberi kaitan antara materi
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari), sehingga
materi yang dipelajari merupakan suatu kesatuan yang utuh
yang tidak terpisah-pisah.
2) Keterampilan Bertanya (questioning skills)
Mulyasa (2013: 70) keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru
untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir
dalam setiap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dam
kualitas pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta
didik. Menurut Mufarokah (2009: 153) Keterampilan bertanya merupakan ucapan
atau pertanyaan yang dilontarkan guru yang menuntut respons atau jawaban dari
peserta didik, untuk meningkatkan kemampuan siswa berfikir dan memperoleh
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pengetahuan yang lebih banyak. Dalam kegiatan pembelajaran, bertanya
memainkan peranan penting hal ini dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan
baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak
positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa seperti yang dikemukakan oleh
Rusman (2013: 89), yaitu:
(1) meningkatkan
partisipasi
siswa
dalam
kegiatan
pembelajaran.
(2) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap
sesuatu masalah yang sedang dibicarakan.
(3) mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari
siswa sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah
bertanya.
(4) menuntun proses berpikir siswa sebab pertanyaan yang baik
akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang
baik.
(5) memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang dibahas.
Mufarokah (2009: 155) mengemukakan prinsip-prinsip keterampilan
bertanya yang harus diperhatikan guru antara lain:
(1) pertanyaan hendaknya singkat, jelas dan disusun dengan
kata-kata yang sederhana.
(2) Pertanyaan hendaknya mengenahi suatu masalah saja,
berikan waktu berfikir.
(3) Pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random
(4) Pertanyaan didistribusikan secara merata kepada peserta
didik
(5) Pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan
kesiapan peserta didik
(6) Hindari pertanyaan retrorok atau leading question
3) Keterampilan Memberi Penguatan (reinforcement skills)
Mulyasa (2013: 77-78) penguatan (reinforcement) merupakan respon
terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya
kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan non
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verbal dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, kebernaknaan dan menghindari
penguatan respon yang negatif.
Rusman (2013: 71) mengemukakan tujuan dari pemberian penguatan
adalah untuk:
(1) meningkatkan
perhatian
siswa
terhadap
kegiatan
pembelajaran.
(2) merangsang dan meningkatkan motivasi belajar.
(3) meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku
siswa yang produktif.
(4) menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa.
(5) membiasakan kelas kondusif penuh dengan penghargaan dan
penguatan.
Ada empat cara dalam memberikan penguatan, yaitu:
(1) penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas
kepada siapa ditujukan, yaitu dengan cara menyebutkan
namanya, karena jika tidak jelas akan kurang efektif.
(2) penguatan kepada kelompok siswa. Caranya dengan
memberikan penghargaan kepada kelompok siswa yang
dapat menyelesaikan tugas dengan baik.
(3) pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan
seharusnya diberikan sesegera mungkin setelah munculnya
tingkah laku atau respons siswa yang mendukung kegiatan
belajar yang dilakukan.
(4) variasi dalam penguatan. Jenis penguatan yang diberikan
hendaknya bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja
karena akan menimbulkan kebosanan, dan lama kelamaan
akan kurang efektif (Rusman, 2013: 85).
4) Keterampilan Mengadakan Variasi (variation skills)
Mengadakan keterampilan variasi mengajar adalah menciptakan sesuatu
yang baru dalam proses belajar mengajar, yang menggairahkan siswa, yang
melibatkan siswa, sehingga sekolah tidak merasa sebagi beban yang berat, tetapi
terasa sesuatu yang menyenangkan (Mufarokah, 2009: 157).
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Menurut Anitah (2009: 7.49) variasi adalah keanekaan yang membuat
sesuatu

tidak

monoton,

variasi

didalam

kegiatan

pembelajaran

dapat

menghilangkan kobosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa,
melayani gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan
siswa. Sedangkan menurut Mulyasa (2013: 78) variasi dalam pembelajaran adalah
perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi
belajar peserta didik, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan.
Tujuan dan manfaat keterampilan variasi (Rusman, 2013: 72) adalah:
(1) meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek
pembelajaran yang relevan dan bervariasi.
(2) memberikan kesempatan berkembangnya bakat yang
dimiliki siswa.
(3) meningkatkan tingkah laku yang positif terhadap guru dan
sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan
lingkungan belajar yang lebih baik.
(4) memberi kesempatan bagi siswa untuk memperoleh cara
menerima pelajaran yang disenangi.
Ada tiga prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi yang perlu
diperhatikan guru, yaitu:
(1) variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu
yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.
(2) variasi
harus
digunakan
secara
lancar
dan
berkesinambungan, sehingga tidak akan merusak perhatian
siswa dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.
(3) direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Rusman,
2013: 72).
5) Keterampilan Menjelaskan (explaining skills)
Berdasarkan segi etimologis menjelaskan mengandung makna membuat
sesuatu menjadi jelas, dalam kegiatan menjelaskan mengandung makna
pengkajian informasi secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan
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mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi satu dengan yang
lain

(Anitah,

2009:

7.54).

Mulyasa

(2013:

80)

menjelaskan

adalah

mendiskripsikan secara lisan tentang sesuatu benda, keadaan, fakta dan data
sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku, menjelaskan merupakan
aspek penting yang harus dimiliki guru, mengingat sebagian pembelajaran
menuntut guru memberikan penjelasan. Keterampilan menjelaskan dalam
pembelajaran bukanlah sekedar menceritakan sesuatu kepada peserta didik,
menjelaskan digunakan untuk menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan
(Mufarrokah, 2009: 151).
Sutikno (2013: 56) keterampilan menjelaskan dapat mempengaruhi siswa
secara positif dan efektif, maka sudah seharusnya seorang guru harus menguasai
keterampilan tersebut. Tujuan pemberian penjelasan dalam pembelajaran adalah:
(1) membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, hukum,
dalil, fakta, dan prinsip secara objektif dan bernalar.
(2) melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan
masalah-masalah atau pertanyaan.
(3) mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat
pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman siswa.
(4) membimbing siswa untuk mengahayati dan mendapat proses
penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan
masalah (Rusman, 2013: 73).
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu
penjelasan yaitu:
(1) penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran baik diawal,
ditengah maupun diakhir pembelajaran.
(2) Penjelasan harus menarik peserta didik dan sesuai materi
standar dan kompetensi dasar.
(3) Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan
pesertadidik atau menjelaskan materi standar yang sudah
direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan tujuan
pembelajaran.
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(4) Materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi
dasar dan bermakna bagi peserta didik
(5) Penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar
belakang dan tingkat kemampuan peserta didik (Mulyasa,
2013: 80).
6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Membimbing kelompok kecil merupakan keterampilam dasar mengajar
yang

diperlukan

untuk

lebih

meningkatkan

keterlibatan

siswa

dalam

pembelajaran, mengingat keterlibatan siswa merupakan hal yang sangat dituntut
dalam setiap pembelajaran (Anitah, 2009: 8.19). Guru dituntut memiliki
keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil agar siswa bisa berdiskusi
secara efektif dalam rangkaian mencapai tujuan pembelajaran, diskusi ialah
percakapan dalam kelompok (Sutikno, 2013: 56).
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara
yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan
oleh siswa secara kelompok. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih dan
dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa
dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil, komponen-komponen
yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:
(1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, dengan cara
merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi,
kemukakanlah masalah-masalah khusus, catat perubahan atau penyimpangan
diskusi dari tujuan dan merangkum hasil diskusi.
(2) memperjelas

masalah

untuk

menghindarkan

kesalahpahaman

dalam

memimpin diskusi seorang guru perlu memperjelas atau menguraikan
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permasalahan, meminta komentar siswa, dan menguraikan gagasan siswa
dengan memberikan informasi tambahan agar kelompok peserta diskusi
memperoleh pengertian yang lebih jelas.
(3) menganalisis pandangan siswa. Adanya perbedaan pendapat dalam diskusi,
menuntut seorang guru harus menganalisis dengan cara memperjelas hal-hal
yang disepakati dan hal-hal yang perlu disepakati disamping meneliti apakah
suatu alasan mempunyai dasar yang kuat.
(4) meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan memberikan waktu untuk
berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan penuh perhatian.
(5) memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dilakukan dengan cara
memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, memberikan
kesempatan pada siswa yang belum bertanya (pendiam) terlebih dahulu,
mencegah monopoli pembicaraan, dan mendorong siswa untuk berkomentar
terhadap pertanyaan temannya.
(6) menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi, menindak lanjuti
hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi.
(7) hal-hal yang perlu dihindarkan adalah mendominasi/monopoli pembicaraan
dalam diskusi, serta membiarkan terjadinya penyimpangan dalam diskusi
(Rusman, 2013: 75-76).
Adapun yang perlu dalam membimbing diskusi adalah sebagai berikut (1)
memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi, (2)
memperluas masalah atau urunan pendapat, (3) menganalisis pandangan peserta
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didik, (4) meningkatkan partisipasi peserta didik, (5) menyebarkan kesempatan
berpartisipasi, dan (6) menutup diskusi (Mulyasa, 2013: 89).
7) Keterampilan Mengelola Kelas
Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru untuk
mengembalikan kondisi belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang
optimal (Anitah, 2009: 8.36). Sedangkan menurut Mufarrokah (2009: 167)
keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan
dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang otimal, kemampuan ini erat
kaitannya

dengan

kemampuan

guru

untuk

menciptakan

kondisi

yang

menguntungkan, menyenangkan peserta didik dan penciptaan disiplin belajar
secara sehat.
Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim
pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikan jika terjadi gangguan dalam
pembelajaran (Mulyasa, 2013: 91).
Komponen-komponen dalam mengelola kelas adalah sebagai berikut:
(1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan
pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti
menunjukkan sikap tanggap, memberikan perhatian,
memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk
yang jelas, menegur bila siswa melakukan tindakan
menyimpang, memberikan penguatan.
(2) keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian
kondisi belajar yang optimal, yaitu berkaitan dengan respons
guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan
maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk
mengembalikan kondisi belajar yang optimal (Rusman,
2013: 76).
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8) Keterampilan Pembelajaran Perseorangan
Sutikno (2013: 58) membelajarkan secara perseorangan ialah kegiatan
guru menghadapi banyak siswa yang masing-masing mendapat kesempatan untuk
bertatap muka dengan guru serta memperoleh bantuan dan bimbingan guru secara
perseorangan. Peran guru dalam pembelajaran perseorangan ini adalah sebagai
organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, dan sekaligus sebagai
peserta kegiatan.
Keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual
adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur dan
waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutantuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik (Mufarrokah, 2009:
165).
Hakikat dan komponen pembelajaran perseorangan adalah:
(1) terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga siswa
dengan siswa.
(2) siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing.
(3) siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya.
(4) siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran
Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan
pembelajaran perseorangan ini adalah:
(1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi.
(2) keterampilan mengorganisasi.
(3) keterampilan membinbing dan memudahkan belajar.

44

(4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran
(Rusman, 2013: 77-78).
9) Keterampilan Menutup Pelajaran (closure skills)
Menutup pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru
untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik tehadap materi
yang telah dipelajari, serta mengakhiri pembelajaran (Mulyasa, 2013: 84).
Menurut Mufarrokah (2009: 163) keterampilan menutup pelajaran adalah
kemampuan guru dalam mengakhiri kegiatan pelajaran.
Komponen keterampilan menutup pelajaran sebagaimana dijelaskan oleh
Anitah (2009: 8.14) adalah sebagai berikut:
a. Meninjau kembali (mereviu), yang dapat dilakukan dengan
merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan
b. Menilai (mengevaluasi), yang dapat dilakukan dengan
mengadakan tanya jawab secara lisan, mendemonstrasikan
keterampilan, mengaplikasikan ide baru, menyatakan
pendapat tentang masalah yang dibahas dan memberikan
soal-soal tertulis.
c. Memberi tindak lanjut, yang dapat dilakukan dengan
memberi PR individual atau tugas kelompok.
Selain memiliki sembilan keterampilan mengajar, guru juga harus berpacu
dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta
didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Untuk memenuhi
tuntutan tersebut, guru harus mampu memaknai pembelajaran, serta menjadikan
pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas
pribadi peserta didik.
Berdasarkan pendapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam proses
pembelajaran seorang guru harus bisa menguasai ke sembilan keterampilan guru
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dari membuka pelajaran-menutup pelajaran, yang bertujuan untuk menciptakan
pembelajaran yang efektif. Selain itu, guru bisa melaksakan perannya sebagai
pendidik, pengajar, pembimbing, pembaharu (innovator), model dan teladan,
peneliti, dan evaluator sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat.
Adapun indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui
model pembelajaran Make A Match dengan media Audio Visual yang akan
diamati meliputi:
1) Melaksanakan pra pembelajaran (keterampilan mengelola kelas).
2) Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan mengelola kelas).
3) Menyampaikan materi pelajaran dengan media Audio Visual (keterampilan
membuka pelajaran dan menjelaskan).
4) Membimbing pembentukan kelompok A (Pertanyaan) dan B (jawaban) dan
memberikan tugas (keterampilan menjelaskan dan mengelola kelas).
5) Membimbing siswa dalam mencari pasangan kartu dan diskusi kelompok
(keterampilan

mengelola

kelas,

membimbing

kelompok

kecil

dan

perorangan).
6) Membimbing siswa dalam presentasi hasil diskusi kelompok dan tanya jawab
(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil).
7) Memberi penguatan jawaban hasil presentasi kepada siswa (keterampilan
mengelola kelas dan memberi variasi).
8) Memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa (keterampilan
memberikan penguatan).
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9) Menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan materi yang sudah
dipelajari (keterampilan menutup pelajaran).
2.1.6 Aktivitas Siswa
Hamalik (2011: 171) pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang
menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri, jika
dalam pengajaran tradisional asas aktivitas juga dilaksanakan namun aktivitas
tersebut bersifat semu. Dalam kemajuan metodologi dewasa ini asas aktivitas
lebih ditonjolkan melalui suatu program unit activity sehingga kegiatan belajar
siswa menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang lebih memadai.
Sardiman (2011: 97) prinsip- prinsip belajar dalam hal ini akan dilihat dari
sudut pandang perkembangan konsep jiwa menurut ilmu jiwa. Dengan melihat
unsur kejiwaan seseorang subjek belajar atau subjek didik, dapat diketahui
bagaimana prinsip aktivitas yang terjadi dalam belajar itu.
Menurut ahli kegiatan siswa yang digolongkan 8 aktivitas siswa dalam
pembelajaran, ialah:
1) Visual Activities
Misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan,
pekerjaan orang lain.
2) Oral Acitivities
Seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan
pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, imterupsi.
3) Listening Activities
Sebagai contoh mendengarkan, uraian percakapan, diskusi, musik, pidato.

47

4) Writing Activities
Seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
5) Drawing Activities
Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta dan pola.
6) Motor Activities
Yang termasuk didalamnya antara lain melakukan percobaan, membuat
konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak .
7) Mental Activities
Sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis melihat hubungan- hubungan , mengambil keputusan.
8) Emotional Activities
Seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah,
berani, tenang, gugup (Dierich dalam Sardiman, 2013: 101).
Klasifikasi aktivitas seperti diuraikan, menunjukkan bahwa aktivitas
disekolah sangat bervariasi. Jika berbagai macam kegiatan tersebut dapat
diciptakan disekolah, tentu sekolah-sekolah akan lebih bervariasi tidak
membosankan bagi siswa dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang
maksimal.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa
adalah semua kegiatan siswa yang dilakukan baik secara fisik dan non fisik
disekolah pada waktu pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan, sikap dan dapat mengembangkan keterampilan.
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Adapun indikator aktivitas siswa yang akan diamati dalam pembelajaran
IPS model Pembelajaran Make A Match dengan media Audio Visual yang akan
diamati meliputi:
1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran (emotional activities, mental
activities).
2) Kemampuan siswa dalam menanggapi apersepsi (oral activities, listening
activities).
3) Memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru melalui media Audio
Visual (visual activities, emotional activities, listening activities).
4) Siswa membentuk kelompok A (Pertanyaan) dan B (Jawaban) dengan tertib
(emotional activities).
5) Siswa melakukan diskusi kelompok sesuai petunjuk (oral activities, mental
activies, motor activities, writing activities).
6) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok (oral activities, visual activities,
emotional activities).
7) Menanggapi hasil diskusi kelompok lain (oral activities, listening activities,
visual activities, emotional activities).
8) Menyimpulkan hasil diskusi (mental activitie,listeningl activities, oral
activities).
9) Mengerjakan soal evaluasi (writing activities,mental activities).
Indikator aktivitas siswa tersebut akan diamati oleh peneliti yang
berkolaborasi dengan observer dalam pembelajaran IPS KD 2.1 Mendeskripsikan
masa penjajahan Belanda dan jepang di Indonesia.
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2.1.6.1 Karateristik Siswa Belajar
Pengelompokan modalitas belajar siswa meliputi:
a. Pelajar visual, yakni kemampuan belajar cepat dengan penglihatan mata.
b. Pelajar auditorial, yakni kemampuan belajar cepat siswa dengan pendengaran.
c. Pelajar kinestetik, yakni kemampuan belajar cepat siswa dengan cara
bergerak, bekerja atau menyentuh dan bahasa tubuh lainnya (Suyanto dan
Jihad, 2013: 81).
Menurut Rusman (2013: 110-111) tipe gaya belajar yang harus dicermati
guru yaitu:
1. Tipe belajar Visual (Visual Learner), yaitu gaya belajar dimana gagasan,
konsep, data dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar dan teknik.
2. Tipe belajar Auditif (Auditory Learner), suatu gaya belajar dimana siswa
belajar melalui mendengarkan.
3. Tipe Kinestetik (Tactual Learner), siswa belajar dengan cara melakukan
menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami.
Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan terdapat tiga karateristik
belajar siswa yaitu tipe belajar visual, auditif, kinestetik, dalam penelitian ini guru
menggunakan model Make A Match dengan media Audio Visual yang dapat
memenuhi tipe belajar visual, auditif dan kinestetik.
2.1.7 Hasil Belajar
Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang
mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor, belajar tidak hanya penguasaan
konsep teori mata pelajaran saja tetapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi,
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kesenangan, minat bakat, penyesuaian sosial, macam-macam keterampilan, citacita, keinginan dan harapan (Rusman, 2013: 123).
Purwanto (2014 : 46) hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat
belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas
sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu
didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat berupa
perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.
Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik
yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari suatu
kegiatan belajar (Susanto, 2013: 5). Hasil belajar adalah perubahan yang
mengakibatkan berubah tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada
taksonomi Bloom, Simpson dan Harrow yang mencakup aspek kognitif afektif
dan psikomotorik Winkel (dalam Purwanto, 2013: 45).
Gagne (dalam Suprijono, 2013: 5 ), menjelaskan bahwa hasil belajar dapat
berupa hal-hal berikut:
a. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk
bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara spesifik
terhadap rangsangan spesifiks. Kemampuan tersebut tidak memerlukan
manipulasi symbol, pemecahan masalah, maupun penerapan aturan.
b. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan
lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi,
kemampuan analitis-sintetis fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-prinsip
keilmuan.

51

c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya sendiri. Keterampilan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah
dalam memecahkan masalah.
d. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak
jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak
jasmani.
e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian
terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan
eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai
sebagai standar perilaku.
Hamdani (2011: 303) dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, guru
harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:
a. Valid, penilaian hasil belajar harus mengukur pencapaian kompetensi yang
ditetapkan dalam Standar Isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) dan
Standar Kompetensi Lulusan.
b. Objektif, penilaian hasil belajar siswa hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjek
tivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya,
bahasa, gender, dan hubungan emosional.
c. Transparan, penilaian hasil belajar harus dapat diketahui oleh semua pihak
yang berkepentingan.
d. Adil, penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan siswa.
e. Terpadu, penilaian hasil belajar merupakan salah satu komponen yang tidak
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
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f. Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian hasil belajar mencakup semua
aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai,
untuk memantau perkembangan kemampuan siswa.
g. Bermakna, penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, mempunyai
arti, bermanfaat, dan dapat ditindak lanjuti oleh semua pihak.
h. Sistematis, penilaian hasil belajar dilakukan secara berencana dan bertahap
dengan mengikuti langkah-langkah baku.
i. Akuntabel, penilaian hasil belajar dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi
teknik, prosedur, maupun hasilnya.
j. Beracuan kriteria, penilaian hasil belajar didasarkan pada ukuran pencapaian
kompetensi yang telah ditetapkan.
Sedangkan menurut Bloom (dalam Sardiman, 2011: 23-24), hasil belajar
siswa mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
a. Domain kognitif mencakup:
a) Knowledge (pengetahuan, ingatan);
b) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh);
c) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan);
d) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan
baru);
e) Evaluating (menilai).
f) Application (menerapkan);
Adapun indikator dalam ranah kognitif pada pembelajaran IPS model
Make A Match dengan Media Audio Visual mencakup : (1) menyebutkan tokoh
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perjuangan pada masa Belanda dan Jepang, (2) menguraikan perjuangan para
tokoh pejuang pada masa Belanda dan Jepang, (3) membandingkan masa
penjajahan Belanda maupun Jepang.
b. Domain afektif mencakup:
a) Receving (sikap menerima);
b) Responding (memberikan respons);
c) Valuing (nilai);
d) Organization (organisasi);
e) Characterization (karakterisasi).
Adapun indikator dalam ranah afektif pada pembelajaran IPS model
pembelajaran Make A Match dengan media Audio Visual yaitu bertanggung
jawab, bekerjasama, disiplin, percaya diri dan menghargai pendapat orang lain.
Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.
c. Domain psikomotor mencakup:
a) Initiatory level;
b) Pre-routine level;
c) Rountinized level;
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar merupakan suatu perubahan perilaku secara keseluruhan yang terjadi pada
peserta didik yang mencakup tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, serta psikomotor,
dan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar mencapai tujuan
pembelajaran yang diharapkan, maka perlu diadakan tes hasil belajar.
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2.1.7.1 Taksonomi Bloom
Menurut Bloom (dalam Poerwanti, 2008: 1.23). Hasil belajar terinci dalam
tiga taksonomi yang dikenal dengan istilah ranah belajar adalah. Ranah kognitif
berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran
intelektual, penjabaran mengenai masing-masing level sebagai berikut:
(1) Mengingat (Remembering), mengingat merupakan proses kognitif paling
rendah tingkatannya. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif yaitu
mengenali (recognizing) dan mengingat. Kata operasional, mengetahui yaitu
mengutip,

menggambar,

menyebutkan,

membilang,

mengidentifikasi,

memasangkan, menandai, menamai.
(2) Memahami (Understanding), pertanyaan pemahaman menuntut siswa
menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang memadai untk
mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui. Kata
operasional memahami yaitu menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan,
menjelaskan, membeberkan, menerjemahkan, menggambarkan.
(3) Menerapkan (Applying), pertanyaan penerapan mencakup penggunaan suatu
prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Kategori ini
mencakup

dua

macam

proses

kognitif

yaitu

menjalankan

danmengimplementasikan. Kata oprasionalnya melaksanakan, menggunakan
menjalankan, melakukan, mempraktekan, memilih, menyusun, memulai,
menyelesaikan, mendeteksi, mendemonstrasikan, memecahkan masalah.
(4) Menganalisis

(Analyzing),

pertanyaan

analisis

menguraikan

suatu

permasalahan atau obyek ke unsur-unsur-unsurnya dan menentukan
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bagaimana saling keterkaitan antar unsur-unsur tersebut.Kata oprasionalnya
yaitu menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun ulang,
mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan,
membedakan, menyamakan, melakukan eksperimen.
(5) Mengevaluasi (Evaluating), membuat suatu pertimbangan berdasarkan
kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup
dalam kategori ini adalah memeriksa dan mengkritik. Kata operasionalnya
yaitu menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, memberi argumentasi,
menguji, membenarkan, menyalahkan.
(6) Mencipta (Creating), membuat adalah menggabungkan beberapa unsur
menjadi suatu bentuk kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang
tergolong

dalam

memproduksi.

kategori

Kata

ini

yaitu

operasionalnya

membuat,
yaitu

merencanakan,

merancang,

dan

membangun,

memproduksi, menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperindah,
menggubah.
Menurut Anderson dan Krathwohl (2010: 43) proses kognitif merupakan
pengklasifikasian proses-proses kognitif siswa secara komprehensif dalam bidang
pendidikan yakni mengingat, memahami, mengaplikasi ke proses yang jarang
dijumpai yakni menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan dimensi proses kognitif
meliputi mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi,
dan mencipta.
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2.1.8 Hakikat IPS di SD
2.1.8.1 Pengertian Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu sosial-ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku
manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat seperti aspek
ekonomi, sikap, mental, budaya dan sosial yang menghasilkan ilmu-ilmu sosial
seperti ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, psikologi, sosiologi dan antropologi
(Taneo, dkk. 2010: 1.6). Menurut Hidayati, dkk (2008: 1.4) ilmu sosial adalah
setiap bidang keilmuan itu mempelajari salah satu aspek tingkah laku manusia
sebagai anggota masyarakat, ekonomi mempelajari aspek kebutuhan materi,
antropologi mempelajari aspek budaya, sosiologi mempelajari aspek hubungan
sosial, psikologi mempelajari aspek kejiwaan, demikian pula bidang keilmuan
yang lain. Sedangkan yang menjadi obyek materialnya sama yaitu manusia
sebagai anggota masyarakat.
Berdasarkan pendapat tersebut peneliti menyimpulkan ilmu-ilmu sosial
adalah suatu ilmu yang mengkaji dan mempelajari tingkah laku manusia,
mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat seperti aspek ekonomi, sikap,
mental, budaya dan sosial kemudian menghasilkan ilmu-ilmu sosial seperti
ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, psikologi, sosiologi dan antropologi.
2.1.8.2 Pengertian IPS
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang
diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji
seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu
sosial (Depdiknas, Standar Isi 2007: 575 ). Menurut Zuraik (dalam Susanto, 2013
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: 137) hakikat IPS adalah harapan untuk mampu membina suatu masyarakat yang
baik dimana para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang
rasional dan penuh tanggung jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilainilai.
Arini, dkk. (2009 : 1) Ilmu pengetahuan sosial adalah program pendidikan
yang mengintegrasikan secara interdisiplin konsep ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, IPS lahir dari keinginan para pakar pendidikan untuk membekali para
siswa supaya nantinya mereka mampu menghadapi dan menangani kompleksitas
kehidupan dimasyarakat sering kali berkembang tidak terduga.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan, Ilmu
Pengetahuan Sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang didalamnya mempelajari
konsep-konsep ilmu sosial yang terjadi dimasyarakat maupun dalam kehidupan
bernegara.
2.1.8.3 Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar
Tujuan utama pembelajaran IPS menurut Susanto (2014: 145) ialah untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang
terjadi dimasyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala
ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi
sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun menimpa masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS di SD/MI merupakan
standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan
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menjadi patokan dalam pengembangan kurikulum disetiap satuan pendidikan.
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan untuk, (1) mengenal konsepkonsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2)
memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,
inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3)
memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4)
memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam
masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan, tujuan
pembelajaran IPS di SD secara umum ialah membentuk maupun membekali
peserta didik dengan suatu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
2.1.8.4 Ruang Lingkup Materi IPS
Ruang lingkup IPS sebagai pengetahuan, sebagai pokoknya adalah
kehidupan manusia dimasyarakat atau manusia dalam konteks sosial. Ruang
lingkup IPS terdiri dari berbagai macam, antara lain :
a.

Ditinjau dari aspek-aspeknya (pengetahuan), ruang lingkup tersebut meliputi
hubungan sosial, ekonomi, psikologi sosial, budaya, sejarah, geografi, dan
aspek politik.

b.

Dari ruang lingkup kelompoknya, IPS meliputi keluarga, rukun tetangga,
rukun warga desa, organisasi masyarakat, sampai ke tingkat bangsa.

c.

Ditinjau dari ruangnya, ruang lingkup IPS meliputi tingkat lokal, regional
sampai ke tingkat global.
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d.

Dari proses interaksi sosialnya, ruang lingkup IPS meliputi interaksi dalam
kebudayaan, politik dan ekonomi. Tiap unsur yang menjadi subsistem dari
ruang lingkup tersebut, berkaitan satu sama lain sebagai cerminan kehidupan
sosial manusia dalam konteks masyarakatnya.

e.

Berdasarkan substansi materinya, ruang lingkup kajian IPS meliputi:
(a) substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat
dan (b) gejala masa lalu dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat.
Kedua lingkup pembelajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu karena
pembelajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan
memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan
sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Pembelajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada

masyarakat. Dengan kata lain, pembelajaran IPS yang melupakan masyarakat atau
yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai
tujuannya (Azizah, 2012: 22).
Cakupan materi menurut standar isi mata pelajaran IPS kelas V semester II
(Depdiknas, 2006: 508) sebagai berikut.
Tabel 2.1 Standar Isi Mata Pelajaran IPS Kelas V Semester II
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
2. Menghargai peranan 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang
tokoh pejuang dan
pada masa penjajahan Belanda dan Jepang
masyarakat dalam
2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan
mempersiapkan
dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
dan
2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam
mempertahankaan
memproklamasikan kemerdekaan
kemerdekaan
2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam
Indonesia
mempertahankan kemerdekaan
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Mengacu pada berbagai ruang lingkup dan standar isi tersebut, materi yang
akan diajarkan peneliti pada penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup gejala
masa lalu dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat dengan Standar
Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam
mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kompetensi Dasar
2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang.
2.1.8.5 Evaluasi Hasil Pembelajaran IPS
Evaluasi pembelajaran IPS dengan menggunakan teknik tes dan non tes,
teknik tes untuk mengetahui pencapain kognitif dan teknik non tes digunakan
dalam mengetahui pencapaian sikap dan psikomotor (Udin, 2011: 9.4). Evaluasi
menggunakan tes meliputi tes tulisan uraian maupun objektif, lisan, dan
perbuatan.instrumen non tes dapat digunakan dalam domain afektif seperti sikap,
minat, bakat dan motivasi (Arifin, 2013: 33).
Berdasarkan pendapat tersebut evaluasi pembelajaran IPS dalam penelitian
ini menggunakan teknik tes berbentuk soal objektif dan uraian dilaksanakan
diakhir pembelajaran untuk mengevaluasi ranah kognitif sedangkan ranah afektif
dan psikomotor menggunakan lembar pengamatan.
2.1.9 Hakikat Pendidikan Karakter
2.1.9.1 Pengertian Karakter
Pengertian karakter menurut Zainul Fitri (2012: 20) karakter adalah sifat
kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau
sekelompok orang. Menurut Kemendiknas (2010) karakter adalah watak, tabiat,
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akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai
kebijakan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara
pandang, berpikir, dan bertindak.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan karakter adalah sesuatu
akhlak budi pekerti yang terdapat dalam suatu individu sebagai landasan hidupnya
yang merupakan hasil internalisasinya.
2.1.9.2 Pendidikan Karakter
Wibowo (2012: 36) pendidikan karakter adalah pendidikan yang
menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik,
sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan
dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan
warga negara. Kemendiknas (2010) pendidikan karakter adalah pendidikan yang
mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga
mereka dapat menerapkan dalam kehidupan dirinya. Pendidikan karakter dapat
dimaknai sebagai sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah
(Samani dan Hariyanto, 2014: 46)
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan pendidikan karakter
adalah suatu sistem yang menyisipkan mengajarkan karakter bangsa yang mulia
dalam suatu pembelajaran sehingga diharapkan siswa dapat berperilaku baik
dalam hidupnya.
2.1.9.3 Karakter dalam Pembelajaran di SD
Mulyasa (2013: 125) dalam pembelajaran kompetensi sikap yang harus
dimiliki oleh siswa adalah perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,
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ramah lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, responsif aktif.
(Sani, 2014: 206) beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan
penilaian sikap adalah pedoman penskoran dibuat ringkas, perlu dilakukan
pelatihan untuk melakukan penilaian, memiliki konsep yang sama tentang kriteria
yang ditetapkan Sani (2014: 220).
Berikut contoh instrumen penilain karakter/afektif (Sani, 2014: 209-212)
Tabel 2.2 Instrumen Penilaian Karakter/afektif Menurut Sani (2014)
Skor Penilaian
Karakter/sikap

Indikator

Kepercaan Diri Menunjukkan
perilaku
berani,
mengambil risiko yang wajar,
mengatasi kegagalan secara positif,
menunjukkan sikap diri yang positif
Tanggung
Bertanggung jawab atas perbuatannya
jawab
sendiri, menjaga barang milik sekolah
Kegigihan
Selalu bersemangat dan pantang
menyerah dalam menyelesaikan tugas,
menunjukkan
ketekunan
dalam
belajar/berusaha
Menghargai
Menghormati pendapat orang lain,
perbedaan
tidak
melakukan
deskriminasi,
menunjukkan perhatian dan empati
kepada orang lain
Kerjasama
Mampu bekerja sama dengan teman
dengan orang dan anggota masyarakat bertanggung
lain
jawab dalam kelompok
Belajar
Menjukkan kemampuan memperoleh
mandiri
informasi tanpa arahan atau bantuan,
menggunakan bantuan secara efektif
untuk belajar, mengerjakan tugas
secara cermat

K
(1)

C
(2)

B
(3)

SB
(4)

63

Contoh instrumen penilaian karakter siswa menurut Mulyasa (2013: 147148).
Tabel 2.3 Instrumen Penilaian Karakter/afektif Menurut Mulyasa (2013)
Jenis Karakter
Bertanggung Jawab

Percaya Diri

Saling Menghargai

Bersikap santun

Kompetitif

Jujur

Indikator perilaku
a. Melaksanakan kewajiban
b. Melaksanakan
tugas
sesuai
dengan
kemampuan
c. Menaati tata tertib sekolah
d. Memelihara fasilitas sekolah
e. Menjaga kebersihan lingkungan
a. Pantang menyerah
b. Berani menyatakan pendapat
c. Berani bertanya
d. Mengutamakan usaha sendiri
e. Berpenampilan tenang
a. Menerima perbedaan pendapat
b. Memaklumi kekurangan orang lain
c. Mengakui kelebihan orang lain
d. Dapat bekerjasama
e. Membantu orang lain
a. Menerima nasihat guru
b. Menghindari permusuhan
c. Menjaga perasaan orang lain
d. Menjaga ketertiban
e. Berbicara dengan tenang
a. Berani bersaing
b. Manunjukkan semangat berprestasi
c. Berusaha ingin lebih maju
d. Memiliki keinginan untuk tahu
e. Tampil beda dan unggul
a. Mengemukakan apa adanya
b. Berbicara secara terbuka
c. Menunjukkan fakta yang sebenarnya
d. Menghargai data
e. Mengakui kesalahannya
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Zaenul Fitri (2012: 40-42) ada 18 karakter yang harus dikembangkan
sekolah dalam menentukan keberhasilan pendidikan karakter sebagaimana dalam
tabel berikut:
Tabel 2.4 Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter
No Nilai
1

Religius

2

Jujur

Indikator











3

Toleransi




4

Disiplin

5

Kerja keras









6

Kreatif





Mengucapkan salam
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
Melaksanakan ibadah
Merayakan hari besar keagamaan
Membuat dan mengerjakan tugas secara
benar
Tidak mencontek atau memberi contekan
Membangun koperasi atau kantin
kejujuran
Melaporkan kegiatan sekolah secara
transparan
Melakukan perekrutan dengan benar
Melakukan penilaian yang akuntabel dan
tidak melakukan manipulasi
Memperlakukan orang lain dengan cara
yang sama dan tidak membeda-bedakan
agama, suku, ras dan golongan
Menghargai perbedaan yang ada tanpa
melecehkan kelompok lain
Guru dan siswa hadir tepat waktu
Menegakkan prinsip dengan memberikan
punisment bagi yang melanggar dan
reward bagi yang berprestasi
Menjalankan tata tertib sekolah
Pengelolaan
pembelajaran
yang
menantang
Mendorong semua warga sekolah untuk
berprestasi
Berkompetisi secara fair
Memberikan penghargaan kepada siswa
berprestasi
Menciptakan ide-ide baru di sekolah
Menghargai menghargai setiap karya unik
dan berbeda
Membangun suasana belajar yang
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7

Mandiri




8

Demokratis





9

Rasa ingin tau




10

Semangat kebangsaan

11

Cinta tanah air










12

Menghargai prestasi







13

Bersahabat/komunikatif






mendorong munculnya kreatifitas siswa
Melatih siswa agar mampu bekerja secara
mandiri
Membangun kemandirian siswa melalui
tugas individu
Tidak memaksa kehendak kepada orang
lain
Sistem pemilihan ketua kelas dan
pengurus kelas secara demokratis
Mendasarkan setiap keputusan pada
musyawarah mufakat
Sistem pembelajaran diarahkan untuk
mengeksplorasi keingintahuan siswa
Sekolah memberikan fasilitas, baik
melalui media cetak maupun elektronik
agar siswa dapat mencari informasi yang
baru
Memperingati hari-hari besar nasional
Meneladani para pahlawan nasional
Berkunjungketempat-tempat bersejarah
Melaksanakan upacara ritin sekolah
Memajang gambar tokoh pahlawan
Menanamkan nasionalisme dan rasa
persatuan dan kesatuan bangsa
Mengunakan bahasa indonesia dengan
baik dan benar
Memajang bendera indonesia, pancasila,
gambar presiden serta simbol negara
lainnya
Bangga dengan karya bangsa
Melestarikan seni dan budaya bangsa
Mengabadikan dan memajang hasil karya
siswa di sekolah
Memberikan reward kepada setiap warga
sekolah yang berprestasi
Melatih dan membina generasi penerus
untuk mencontoh hasil atau prestasi
generasi sebelumnya
Saling menghargai dan menghormati
Guru menyayangi siswa dan siswa
menghormati guru
Tidak menjaga jarak
Tidak
membeda-bedakan
dalam
komunikasi
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14




Cinta damai


15

Gemar membaca






16

Peduli lingkungan







17

Peduli sosial



Tanggung jawab





18





Menciptakan suasana kelas yang tentram
Tidak menoleransi
segala bentuk
kekerasan
Mendorong tercapainya harmonisasi kelas
dan sekolah
Mendorong dan memfasilitasi siswa
untuk gemar membaca
Adanya rungan baca
Mendiakan buku-buku yang sesuai
Setiap pembelajaran harus didukung
sumber bacaan
Menjaga lingkungan kelas dan sekolah
Memelihara tumbuhan dengan baik
Mendukung program penghijauan
Tersedia tempat sampah
Menyediakan kamar mandi, air bersih dan
tempat cuci tangan
Sekolah memberikan bantuan kepada
siswa miskin
Melakukan kegiatan bakti sosial
Menyediakan kotak amal atau sumbangan
Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah
dengan baik
Bertanggung jawab setiap perbuatan
Melakukan jadwal piket
Mengerjakan tugas kelompok secara
bersama-sama

Berdasarkan pendapat ahli tersebut peneliti membuat instrumen penilaian
karakter dalam pembelajaran Make A Match dengan media Audio Visual pada
pembelajaran IPS Kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang sebagai berikut:
Tabel 2.5 Instrumen Penilaian Karakter/sikap dalam Pembelajaran IPS
melalui model Make A Match dengan media Audio Visual
Skor Penilaian
Karakter/sikap
Bertanggung
jawab

Indikator
1. Mengerjakan
tugas
kelompok
secara bersama-sama
2. Mencari pasangan kartu

K
(1)

C
(2)

B
(3)

SB
(4)
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Bekerja sama

Disiplin

Menghargai
pendapat orang
lain

Percaya diri

Jujur

3. Mengerjakan tugas individu yang
diberikan
4. Menaati
peraturan
dalam
pembelajaran
1. Bersedia
berkumpul
denan
kelompokknya
2. Mendiskusikan tugas kelompok
3. Tidak membeda-bedakan dalam
komunikasi
pengerjaan
tugas
kelompok
4. Membantu
kelompok/pasangan
yang
mengalami
kesulitan
menjawab tugasnya
1. Datang dalam kelas tepat waktu
2. Memakai seragam sesuai dengan
tata tertib
3. Mengerjakan
tugas
kelompok
sesuai tepat waktu
4. Mengerjakan tugas individu sesuai
batasan yang diberikan
1. Menghargai pendapat pasangannya
2. Menghargai pendapat kelompok
lainnya walau berbeda
3. Memperhatikan jika ada yang
presentasi
4. Mau menerima saran dan kritikan
1. Mengikuti pembelajaran dengan
sungguh-sungguh
2. Berani bertannya
3. Berani memberikan pendapat
4. Bersedia ketika dipanggil untuk
mewakili presentasi kelompoknya
1. Membuat dan mengerjakan tugas
secara benar
2. Tidak mencontek atau memberi
contekan
3. Tidak mencari dan memberi
jawaban pada kelompok lain saat
diskusi kelompok
4. Mempresentasikan hasil diskusi
yang merupakan hasil pemikiran
diskusi dengan kelompokknya
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2.1.9.4 Tujuan Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter bertujuan membentuk dan membangun pola pikir,
sikap dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak
karimah, berjiwa luhur, dan bertanggung jawab (Zaenul Fitri, 2012: 22).
Menurut Kemendiknas (2010), tujuan pendidikan karakter antara lain:
a) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia
dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
b) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan
sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
c) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai
generasi penerus bangsa.
d) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang
mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.
e) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar
yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan tujuan pendidikan
karakter adalah untuk menjadikan siswa berfikir dan berprilaku yang terpuji dan
sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
2.1.9.5 Strategi Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kelas
Strategi pendidikan karakter berbasis kelas meliputi:
a) Ranah instruksional, ranah instruksional membidik momen pembelajaran
dikelas, dimana guru dan siswa mendalami materi tema tertentu yang dipilih
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akan dibahas dalam pendidikan karakter sehingga guru dapat memanfaatkan
pembelajaran untuk menanamkan karakter.
b) non instruksional, sedangkan ranah non istruksional seperti motivasi,
keterlibatan manajemen kelas, perbuatan norma, aturan, prosedur, komitmen
bersama dan lingkungan fisik (Koesoema, 2012: 108-109).
Menurut Mulyasa (2011: 64) agar implementasi pendidikan karakter
berhasil, guru perlu melakukan hal hal sebagai berikut:
a) menggunakan metode pendidikan karakter yang bervariasi.
b) Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik.
c) Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuannya
d) Memodifikasi dan memperkaya bahan.
e) Menghubungi spesalis, bila peserta didik mengalami kelainan.
f) Menggunakan prosedur dalam penilaian dan laporan pendidikan karakter.
g) Memahami bahwa karakter peserta didik berkembang dalam kecepatan yang
tidak sama.
h) Mengembangkan situasi pembelajaran yang memungkinkan setiap peserta
didik bekerja pada kemampuannya masing-masing pada proses pendidikan
karakter.
i) Mengusahakan

keterlibatan

peserta

didik

dalam

berbagai

kegiatan

berkarakter.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan dalam implementasi
pembelajaran

karakter

di

kelas

dapat

melalui

berbagai

cara

yaitu

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran dan
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menanamkan karakter melalui aturan tata tertib yang telah disepakati bersama
antara guru dan siswa.
2.1.10 Hakikat Media Pembelajaran
2.1.10.1 Pengertian Media
Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata
medium yang secara harfiah berarti perantara yaitu perantara sumber pesan (a
source) dengan penerima pesan (a receiver) (Anitah, 2009: 6.3). Menurut Sutikno
(2013: 105) media berasal dari bahasa latin yaitu medium yang secara harviah
berarti tengah, perantara atau pengantar dengan kata lain media adalah perantara
atau pengantar.
Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan, dengan
demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur
pesan (Rusman, 2013: 159). Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat
disimpulkan media adalah sesuatu yang digunakan sumber pesan kepada penerima
pesan sehingga informasi atau pesan tersebut dapat dapat dimengerti kedua belah
pihak.
2.1.10.2 Pengertian Media Pembelajaran
Hamdani (2011: 243) media adalah komponen sumber belajar atau wahana
fisik yang mengandung materi instruksional dilingkungan siswa, yang
merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah media yang
membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau
mengandung maksud-maksud pengajaran.
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Djamarah (2013: 121) media adalah alat bantu apa saja yang dapat
dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan
menurut Rusman (2013: 162) media merupakan alat yang memungkinkan siswa
untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan mudah untuk mengingatnya dalam
waktu yang lama dibandingkan dengan penyampaian materi pelajaran dengan cara
tatap muka dan ceramah tanpa alat bantu atau media pembelajaran.
Berdasarkan

pendapat

tersebut

disimpulkan

pengertian

media

pembelajaran adalah merupakan komponen pembelajaran yang mengandung
materi pembelajaran yang dapat berwujud perangkat keras maupun perangkat
lunak sehingga membantu siswa dalam memahami informasi atau pengetahuan
yang diberikan guru.
2.1.10.3 Fungsi Media Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran melibatkan berbagai komponen, salah satu
komponen tersebut adalah media pembelajaran, media pembelajaran memiliki
fungsi yang sangat strategis dalam pembelajaran menurut Sukiman (2012: 40)
media berfungsi untuk tujuan instruksi dimana informasi yang terdapat dalam
media itu harus melibatkan peserta didik baik dalam benak mental maupun mental
bentuk aktivitas nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Sedangkan menurut
Sutikno (2013: 106-107) ada beberapa fungsi media pembelajaran diantaranya:
1) Membantu mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran.
2) Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis (dalam bentuk
kata-kata tertulis atau lisan).
3) Mengatasi keterbatasan ruang.
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4) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif.
5) Waktu pembelajaran bisa dikondisikan.
6) Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar.
7) Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu.
8) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam serta.
9) Meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan
pembelajaran.
Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan fungsi media
pembelajaran dapat menunjang kualitas pembelajaran yang berpengaruh pada
hasil belajar, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan media Audio Visual
untuk mengoptimalkan hasil belajar.
2.1.10.4 Jenis Media Pembelajaran
Hamdani (2011: 248) media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3
antara lain media Visual, media Audio, media Audio Visual.
a. Media Visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan
indera penglihatan (Hamdani, 2011: 248). Menurut Rusman (2013: 174)
media Visual antara lain gambar mati atau diam, dan media grafis.
Djamarah (2013: 124) media Visual adalah media yang hanya
mengandalkan indra penglihatan, media ini ada yang menampilkan gambar
diam seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai) foto, gambar
atau lukisan dan cetakan.
b. Media Audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif
(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan,
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perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar
(Hamdani, 2011: 248). Menurut Rusman (2013: 175) media Audio adalah
media yang dapat didengar dengan menggunakan indra pendengaran saja.
Media auditif menurut Djamarah (2013: 124) adalah media yang hanya
mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder,
piringan hitam, media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai
kelainan dalam pendengaran.
c. Audio Visual, sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi
Audio dan Visual atau bisa disebut media pandang-dengar (Hamdani,
2011:149). Menurut Rusman (2013: 173) media Audio Visual yaitu jenis
media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur
gambar yang bisa dilihat. Menurut Djamarah (2013: 124) media Audio
Visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis
media ini yang mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi
kedua jenis media Visual dan Audio Visual. Media Audio Visual adalah
seperangkat alat yang memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara,
alat-alat yang termasuk dalam katagori media Audio Visual adalah televisi,
video, sound slide dan film (Sanaky, 2013: 119).
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan berdasarkan sifatnya
media dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu media Visual merupakan media yang
hanya berupa gambar yang bisa ditangkap indra penglihatan, media Audio
merupakan media yang berupa suara yang hanya bisa ditangkap oleh indra
pendengar dan media Audio Visual yaitu media yang memuat gambar maupun
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suara sehingga dapat ditangkap oleh indra penglihatan dan indra pendengaran.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media Audio Visual untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS.
2.1.10.5 Kelebihan Media Audio Visual
Media pembelajaran berbasis Audio Visual adalah media penyalur pesan
dengan memanfaatkan indra pendengaran dan indra penglihatan, secara umum
menurut teori kerucut pengalaman Edgar Dale memiliki efektivitas yang tinggi
dari pada media Visual dan Audio (Sukiman, 2012: 184).

Bagan 2.2 Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Sumber Arsyad, 2014: 14)
Menurut teori Quantum Learning peserta didik memiliki modalitas belajar
yang berbeda yaitu tipe Visual, auditif dan kinestetik keberagaman ini dapat
diatasi dengan media multimedia yang menggabungkan unsur teks, gambar,
animasi, dan video (Susilana dan Riyana, 2009: 100-101).
Menurut Dale (dalam Arsyad, 2014: 13) memperkirakan bahwa
pemerolehan hasil belajar melalui indra pandang berkisar 75%, melalui indra
dengar sekitar 13%, dan melalui indra lainnya sekitar 12%, jadi melalui media
Audio Visual diperkirakan pemerolehan hasil belajar sekitar 88%.
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Penelitian ini, peneliti menggunakan media Audio Visual dengan jenis
soundslide dan video. Media Audio Visual soundslide merupakan media yang
bersifat Audio Visual gambar tunggal dalam bentuk film yang dilengkapi bingkai
yang diproyeksikan, mempunyai kelebihan diantaranya:
a. Dapat menyajikan gambar dengan proyeksi.
b. Portable, berukuran kecil dan mudah didistribusikan sehingga praktis
penggunaanya.
c. Gapat dikontrol sesuai keinginan pengguna.
d. Memberi

visualisasi

tentang

objek

belajar,

sehingga

dapat

mengkonkretkan objek belajar bagi pembelajar (Sanaky, 2013: 125-126).
Kelebihan media Audio Visual film dan video menurut Kustandi dan
Sutjipto (2013: 64):
a. Film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar.
b. Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat.
c. Mendorong dan meningkatkan motivasi.
d. Film dan video yang mengandung nilai positif dapat mengundang
pemikiran dan pembahasan dalam kelompok.
e. Film dan video dapat menyajikan peristiwa kepada kelompok besar atau
kelompok kecil.
Kelebihan media pembelajaran menggunakan video diantaranya:
a. Menyajikan obyek yang konkret atau pesan pembelajaran secara realistik,
sehingga menambah pengalaman belajar.
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b. Sifatnya yang Audio Visual, menarik dan memotivasi pembelajar untuk
belajar.
c. Dapat mengurangi kejenuhan belajar.
d. Menambah daya tahan ingatan atau refrensi tentang obyek belajar yang
dipelajari (Sanaky, 2013: 123-124).
2.1.10.6 Kekurangan Media Audio Visual
Pengajaran melalui Audio Visual, jelas bercirikan pemakaian perangkat
keras selama proses pembelajaran seperti mesin proyektor film, tape recorder dan
proyektor Visual yang lebar (Arsyad, 2014: 32).
Kelemahan media Audio Visual sound slide:
a. Pengadaan memerlukan biaya mahal.
b. Untuk memproyeksikan memerlukan proyektor.
c. Tergantung pada energi listrik.
d. Cukup rumit pembuatannya (Sanaky, 2013: 126).
Kelemahan media video diantaranya:
a. Pengedaanya memerlukan biaya yang mahal.
b. Tergantung pada sumber listrik.
c. Sifat komunikasi searah (Sanaky, 2013: 124).
Berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa kekurangan pada media
Audio Visual untuk mengatasi kekurangan tersebut maka peneliti bekerjasama
dengan tim kolaboratif menyediakan fasilitas penunjang seperti laptop, speaker
(pengeras suara) dan LCD, serta dalam pembuatan media Audio Visual peneliti
dan tim kolaboratif bekerjasama dengan dosen pembimbing atau ahli serta

77

membaca buku yang berkaitan dengan media Audio Visual sehingga dapat
mengatasi kekurangan yang terdapat dalam media Audio Visual. Berdasarkan
uraian tersebut peneliti menggunakan media pembelajaran dalam golongan media
Audio Visual dalam penelitiannya.
2.1.11 Penerapan Model Make A Match dengan Media Audio Visual
Langkah-langkah model Make A Match dengan media Audio Visual dalam
pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model Make A Match menurut Huda
(2013: 252-253) dimodifikasi dengan media Audio Visual (Arsyad, 2014: 143144) adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6 Langkah-langkah Pembelajaran IPS melaui Model Make A Match
dengan Media Audio Visual
Penggabungan Model Make
Langkah-langkah pembelajaran IPS melalui Model
A Match dengan media Audio
Make A Match dengan media Audio Visual
Visual
Keterampilan Guru
Aktivitas Siswa
21. Guru menyiapkan media 17. Guru menyiapkan media 13. Siswa
pembelajaran IPS dengan
memperhatikan
pembelajaran IPS Audio
menggunakan
media
apersepsi
dan
Visual tentang masa
tujuan
Audio
Visual
tentang
penjajahan Belanda dan
pembelajaran IPS
masa
penjajahan
Jepang di Indonesia.
yang disampaikan
Belanda dan Jepang di
22. Guru
melakukan
oleh guru tentang
Indonesia.
apersepsi pembelajaran
masa penjajahan
melakukan
IPS
tentang
masa 18. Guru
Belanda
dan
apersepsi
dan
penjajahan Belanda dan
Jepang
di
menyampaikan
tujuan
Jepang di Indonesia .
pembelajaran
IPS
pada
Indonesia
.
23. Guru
menyampaikan
materi masa penjajahan 14. Siswa
tujuan pembelajaran IPS
memperhatikan
Belanda dan Jepang di
tentang
masa
materi
Indonesia
.
penjajahan Belanda dan
pembelajaran IPS
19. Guru
menyampaikan
Jepang di Indonesia.
yang disampaikan
materi pembelajaran IPS
24. Guru
menyampaikan
oleh guru dengan
tentang
masa
materi pembelajaran IPS
menggunakan
penjajahan Belanda dan
tentang tentang masa
media
Audio
Jepang
dengan

penjajahan Belanda dan
Jepang di Indonesia

dengan
menggunakan
media Audio Visual.
25. Siswa
mendengarkan

menggunakan

media

Audio Visual yang
berisi peristiwa masa
penjajahan Belanda dan

Visual
tentang
masa penjajahan
Belanda
dan
Jepang
di

78

penjelasan

dari

guru

Jepang di Indonesia.
Indonesia.
tentang tentang masa 20. Guru membagi kelas 15. Siswa dibagi ke
menjadi 2 kelompok
dalam 2 kelompok,
penjajahan Belanda dan
yaitu
kelompok
A
dan
misalnya kelompok
Jepang di Indonesia.
26. Siswa dibagi ke dalam 2
kelompok,
misalnya
kelompok
A
dan
kelompok B.
27. Guru membagikan kartu
pertanyaan
kepada
kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B.
28. Guru
menyampaikan
kepada siswa bahwa
mereka harus mencari /
mencocokkan kartu yang
dipegang dengan kartu
kelompok lain. Guru juga
menyampaikan batasan
waktu.
29. Guru meminta semua
anggota kelompok A
untuk
mencari
pasangannya di kelompok
B dengan batas waktu
tertentu.
30. Siswa
mencari
pasangannya sesuai kartu
tersebut.
31. Guru memanggil salah
satu pasangan untuk
presentasi tentang masa

penjajahan Belanda dan
Jepang di Indonesia.

21.

22.

23.

24.

25.

kelompok B.
Guru membagikan kartu
pertanyaan
kepada
kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B
tentang masa penjajahan
Belanda dan Jepang di
Indonesia.
Guru
menyampaikan
kepada siswa bahwa
mereka harus mencari/
mencocokkan kartu yang
dipegang dengan kartu
kelompok lain. Guru juga
menyampaikan batasan
waktu.
Guru meminta semua
anggota kelompok A
untuk
mencari
pasangannya di kelompok
B dengan batas waktu
tertentu.
Guru memanggil salah
satu pasangan untuk
presentasi.
Guru
memberikan
konfirmasi
tentang
kebenaran dan kecocokan
pertanyaan dan jawaban
dari
pasangan
yang
memberikan presentasi.
Guru
memanggil
pasangan
berikutnya,
begitu seterusnya sampai
seluruh
pasangan
melakukan presentasi.
Guru
memberikan
tanggapan terhadap hasil
diskusi
dalam
pembelajaran IPS tentang
masa penjajahan Belanda
dan Jepang di Indonesia.
Guru
menyampaikan
kesimpulan pembelajaran
IPS
tentang
masa

16.

17.

18.

19.

20.

A dan kelompok B.
Kelompok
A
menerima
kartu
pertanyaan
dan
kelompok
B
menerima
kartu
jawaban
tentang
masa
penjajahan
Belanda
dan
Jepang
di
Indonesia.
Siswa mencari /
mencocokkan kartu
yang
dipegang
dengan
kartu
kelompok
lain
kemudian
berdiskusi tentang
masa
penjajahan
Belanda
dan
Jepang
di
Indonesia.
Salah
satu
pasangan
mempresentasikan
ke depan kelas.
Siswa yang lain
memberi
tanggapan.
Pasangan
selanjutnya
mempresentasikan
hasil
diskusinya
sampai
semua
pasangan
telah
presentasi.
Siswa
menyimpulkan
materi
pembelajaran IPS

32. Siswa yang lain memberi
26.
tanggapan.
33. Guru
memberikan
konfirmasi
tentang
kebenaran dan kecocokan
pertanyaan dan jawaban
27.
21.
dari
pasangan
yang
memberikan presentasi.
34. Guru
memanggil
pasangan
berikutnya,
tentang
masa
begitu seterusnya sampai
penjajahan
seluruh
pasangan
28.
Belanda
dan
melakukan presentasi.
Jepang
di
35. Guru
memberikan
Indonesia.
tanggapan terhadap hasil
penjajahan Belanda dan 22. Siswa
diberi
diskusi tentang masa
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kesempatan untuk
bertanya
tentang
yang telah dipelajari.
materi
memberikan
36. Siswa
bersama
guru 29. Guru
pembelajaran IPS
kesempatan kepada siswa
menyimpulkan
materi
tentang
masa
untuk
bertanya
tentang
pembelajaran IPS tentang
penjajahan
Belanda
materi pembelajaran IPS
tentang
masa
dan Jepang di
masa
penjajahan
penjajahan Belanda dan
Indonesia,
yang
Belanda dan Jepang di
Jepang di Indonesia.
belum
dipahami.
Indonesia yang belum
37. Siswa diberi kesempatan
23. Siswa mengerjakan
dipahami.
untuk bertanya tentang
soal
evaluasi
materi pembelajaran IPS 30. Guru memberikan soal
pembelajaran
IPS
evaluasi
pembelajaran
tentang
masa
tentang
masa
IPS
tentang
masa
penjajahan Belanda dan

penjajahan Belanda dan
Jepang di Indonesia.

Jepang

Jepang

penjajahan Belanda dan
Jepang di Indonesia.

di

Indonesia

di

Indonesia

penjajahan
Belanda
Jepang
Indonesia.

dan

yang belum dipahami.
di
38. Guru memberikan soal 31. Guru memberikan tindak
lanjut pembelajaran IPS
evaluasi
pembelajaran
tentang masa penjajahan 24. Siswa
tentang
masa
memperhatikan
Belanda dan Jepang di
penjajahan Belanda dan
tindak lanjut yang
Indonesia,
pada
Jepang di Indonesia.
disampaikan oleh
pertemuan yang akan
39. Guru memberikan tindak
guru.
datang.
lanjut untuk pertemuan
32. Guru
menutup
yang akan datang.
pembelajaran
IPS
tentang
40. Guru menutup pelajaran
masa
penjajahan
Belanda
IPS tentang tentang
dan Jepang di Indonesia.

masa
penjajahan
Belanda dan Jepang di
Indonesia.

2.1.12 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran IPS melalui Model Make
A Match dengan Media Audio Visual
2.1.12.1 Teori Behaviorisme dan Belajar Sosial
Menurut aliran behavioris karena lingkungan yang berperan menguatkan
perilaku sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya seperti teman, anggota
keluarganya, serta masyarakat, oleh karena itu perkembangan dipelajari dan dapat
berubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapatkan individu serta adanya
penguatan dari lingkungan (Rita, dkk., 2008: 28).
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Menurut Hamalik (2011: 39) konsepsi behaviorisme besar pengaruhnya
terhadap masalah belajar, belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan
hubungan antara stimulus dan respon.
Berdasarkan teori tersebut dalam pembelajaran IPS melalui model Make A
Match dan media Audio Visual, sangat tepat karena dalam pembelajaran tersebut
adanya peran serta teman sebaya dalam kelompoknya sehingga akan membantu
siswa untuk mencapai pengetahuannya.
2.1.12.2 Teori Kognitif
Piaget (dalam Rita, dkk, 2008: 34) perkembangan kognitif adalah hasil
gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf, serta adaptasi pada lingkungan
kita. Piaget menguraikan empat tahap perkembangan kognitif yaitu sensorimotor
(usia 0-18 bulan), preoperational (usia 18 bulan-6 tahun), concrete operational (6
tahun-12 tahun), dan formal operational (12 tahun atau lebih), tahap
perkembangan kognitif menguraikan ciri khas perkembangan kognitif tiap tahap
dan

merupakan

suatu

perkembangan

yang

saling

berkaitan

dan

berkesinambungan.
Berdasarkan teori tersebut usia anak sekolah dasar memasuki tahap
operasional konkret (concrete operational), pada tahap ini anak sudah mampu
abstrak, idealis dan logis untuk mengembangkan hipotesis untuk memecahkan
problem dan menarik kesimpulan (Rifa‟i, 2010: 30).
Bruner (dalam Rifai, 2010: 32) dalam perkembangan kognitif terdapat tiga
tahap meliputi tahap enaktif yaitu anak memahami lingkungannya, tahap ikonik
yaitu informasi yan dibawa anak melalui imageri, dipengaruhi oleh cahaya yang
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tajam, gangguan suara, dan gerakan. Karateristik tunggal pada obyek yang diamati
dijadikan pegangan dan mengembangkan memori visual. Tahap yang terakhir
yaitu tahap simbolik pada tahap ini tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu dan
pemahaman preseptual sudah berkembang.
Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan penggunaan media Audio
Visual, tepat digunakan dalam penelitian ini karena berdasarkan teori tersebut usia
anak sekolah dasar memasuki tahap operasional konkret (concrete operational),
pada tahap ini anak sudah mampu abstrak, idealis dan logis untuk
mengembangkan hipotesis untuk memecahkan problem dan menarik kesimpulan.
2.1.12.3 Teori Kontruktivisme
Kontruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan
bahwa pengetahuan kita itu adalah kontruksi (bentukan) kita sendiri, belajar
merupakan proses aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna,
sesuatu entah itu teks, kegiatan dialog, penglaman fisik dan lain-lain (Sardiman,
2011:

37).

Menurut

Rusman

(2014:

12)

belajar

menurut

pandangan

konstruktivistik, lebih sebagai proses regulasi diri dalam menyelesaikan konflik
kognitif yang sering muncul mengalami pengalaman kongkrit, wacana
kolaboratif, dan interprestasi.
Berdasarkan teori tersebut dalam pembelajaran IPS melalui model Make A
Match dan media Audio Visual sangat tepat karena dalam pembelajaran tersebut
menggunakan media Audio Visual yang dapat membantu siswa memahami
pembelajaran IPS.
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2.2

KAJIAN EMPIRIS
Penelitian yang telah dilaksanakan menggunakan model pembelajaran

Make A Match dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Penelitian yang
dilakukan oleh Ria Lestari Romaito L.Tobing tahun 2012 di Universitas Negeri
Medan (UNIMED), Fakultas Ilmu Pendidikan program studi PGSD yang
berjudul, ”Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model
Pembelajaran Make A Macth Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V SD”. Hasil
penelitian siklus I menunjukkan bahwa dari hasil pretest maka dapat diketahui
dari 30 orang siswa terdapat sebanyak 4 orang siswa (13,3%) mendapat nilai
tinggi, sebanyak 15 orang siswa (50%) mendapat nilai sedang, sebanyak 11 orang
siswa (36,67%) mendapat nilai rendah dan tidak ditemukan (0%) siswa yang
mendapat nilai sangat rendah. Pada siklus I tersebut maka dapat diketahui dari 30
orang siswa terdapat sebanyak 15 orang siswa 50% mendapat nilai tuntas dan
sebanyak 15 orang siswa 50% mendapat nilai belum tuntas. Dengan kategori
siswa yang mendapat nilai rendah 3 orang siswa (10%), mendapatkan nilai sedang
sebanyak 12 Siklus II orang siswa (40%), mendapat nilai tinggi sebanyak 19
orang siswa (50%) dengan rata-rata nilai sebesar 64. Pada siklus II tersebut maka
dapat diketahui dari 30 orang siswa terdapat sebanyak 29 orang siswa 96,67
mendapat nilai tuntas dan sebanyak 1 orang siswa 3,3% mendapat nilai belum
tuntas. Dengan kategori tidak ditemukan siswa yang mendapat nilai sangat rendah
0 orang siswa (0%), tidak ditemukan siswa mendapatkan nilai rendah sebanyak 0
orang siswa (0%), siswa yang mendapat nilai sedang sebanyak 1 orang siswa
(3,3%), siswa yang mendapat nilai tinggi sebanyak 10 orang siswa (33,3%) dan
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siswa yang mendapat nilai sangat tinggi sebanyak 19 orang siswa (63,3%) dengan
rata-rata nilai sebesar 87,33 (Tobing dan Lestari, 2013: Vol 1 No 1).
Penelitian lain telah dilaksanakan, pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan kualitas belajar siswa.
Penelitian yang dilakukan oleh Yanti BR Sijabat tahun 2012, Universitas Negeri
Medan (UNIMED), Fakultas

Ilmu Pendidikan program studi PGSD yang

berjudul, ”Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Make A Match Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV SD”.
Penelitian ini menggunakan metode PTK Pada siklus I siswa yang termotivasi
adalah sebanyak 18 orang siswa (sebesar 60%). Dan pada siklus II siswa yang
termotivasi adalah sebanyak 28 orang siswa (sebesar 93,3%). Maka dapat
diketahui bahwa motivasi belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 33,3% (
Sijabat, 2013: Vol 1 No 1).
Penelitian yang dilakukan Nurhayati, dkk. (2013), mahasiswa UNTAN
yang berjudul, ”Peningkatan Aktivitas Siswa Melalui Penerapan Model
Kooperatif Make A Match Dalam Pembelajaran IPS Kelas V SDN 05 Pontianak
Kota”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif hasil analisis
data yang diperoleh melalui observasi dalam proses pembelajaran menunjukkan
bahwa penerapan model kooperatif Make A Match dapat meningkatkan aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran dengan peningkatannya yang cukup tinggi
sebesar 51,93% dari 20% yang muncul di base line menjadi 71,93% di siklus I
dan meningkat kembali menjadi 88,03% di siklus II sehingga peningkatannya
sebesar 68,03% dari base line dengan kategori peningkatan di siklus II termasuk
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“Tinggi”. Peningkatan tersebut meliputi aktivitas fisik, mental dan emosional
siswa pada pembelajaran IPS (Nurhayati, dkk., 2013: Vol 2 No 8).
Penelitian yang dilakukan Mulyarsih tahun 2010 mahasiswa UNNES yang
berjudul, “Peningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran
Kooperatif Make A Match Pada Siswa Kelas IV SDN Harjowinangun 01, Tersono
Batang”. Hasil aktivitas guru dalam

pembelajaran IPS pada kelas IV SDN

Harjowinangun 01 tentang materi keragaman suku bangsa dan budaya melalui
model pembelajaran kooperarif Make A Match dapat diketahui bahwa

dari

sebelas indikator yang diamati pada siklus I rata-rata mencapai 66% dengan
kualifikasi baik (B) pada siklus II rata-rata mencapai 79,54% dengan kualifikasi
baik ( B),dan pada siklus III rata-rata mencapai 93,18% dengan kualifikasi sangat
baik (SB). Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I rata-rata mencapai
60,44% dengan kualifikasi cukup (C), pada siklus II rata-rata mencapai 79,33%
dengan kualifikasi baik (B), dan pada siklus III rata-rata mencapai 85,77% dengan
kualifikasi sangat baik (Mulyarsih, 2010: Vol 1 No 1).
Penelitian yang dilakukan Ayu Febriana tahun 2011 mahasiswa UNNES
yang berjudul, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match
Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SDN Kalibanteng
Kidul 01 Kota Semarang”. Hasil Skor keterampilan guru pada siklus I adalah 46
dengan rata-rata 3,5 dan mendapat kategori sangat baik. Pada siklus II
keterampilan guru mendapat skor 48 dengan rata-rata 3,7 dan masuk dalam
kategori sangat baik. Sedangkan skor keterampilan guru pada siklus III adalah 51
dengan rata-rata 3,9 dan mendapat kategori sangat baik. Dari hasil tersebut dapat
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disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat
meningkatkan keterampilan guru. Hasil rata-rata aktivitas siswa pada siklus I
adalah 3,0 dengan kriteria baik. Rata-rata aktivitas siswa pada siklus II adalah 3,7
dengan kriteria sangat baik pula dan rata-rata aktivitas pada siklus III adalah 3,8
dengan kriteria sangat baik. Model Make A Match dapat meningkatkan aktivitas
siswa. Rata-rata hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran IPS melalui
model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match yakni siklus I dengan rata-rata
62,27. Siklus II didapatkan hasil rata-rata 71,46 dan siklus III rata-rata hasil
belajarnya adalah 79,90. Sedangkan persentase ketuntasan yang diperoleh pada
setiap siklus adalah siklus I persentase ketuntasan klasikal adalah 54,16%, pada
siklus II adalah 75% dan siklus III adalah 85,41% (Febriana, 2011: Vol 1 No 2).
Penelitian penggunaan media Audio Visual yang dilaksanakan oleh Ade
Irma Setiyani pada tahun 2013, Fakultas Ilmu Pendidikan program studi PGSD,
Universitas Negeri Semarang, “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS
Menggunakan Snowball Throwing Media Audio Visual Kelas IV”. Hasil
penelitian menunjukkan aktivitas siswa selama penelitian yaitu pada siklus I ratarata skor yang diperoleh siswa adalah 20,3 dengan kategori baik dan meningkat
menjadi 26,2 dengan kategori baik pada siklus II, model Snowball Throwing
dengan media Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPS di kelas IVA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang yang
dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase ketuntasan klasikal hasil belajar
siswa dan rata-rata nilai yang didapatkan pada setiap siklusnya, yaitu pada siklus I
persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa adalah 69,23 % dengan rata-rata
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67,69 dan meningkat pada siklus II yaitu ketuntasan klasikal sebanyak 84,62 %
dengan rata-rata 81,93 (Irma, 2014: Vol 2 No 3).
Penelitian yang dilakukan Komang Ary Trisnadewi mahasiswa jurusan
PGSD Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2013 yang berjudul,
“Penerapan Pembelajaran Inkuiri Berbantuan Media Audio Visual Untuk
Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V

SD No. 3

Tibubeneng, Kuta Utara”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan persentase hasil
aktivitas siklus I pada dimensi bertanya dengan katagori cukup baik (73,81%),
dimensi menjawab dengan katagori cukup baik (85,71%), dimensi bekerjasama
dengan katagori cukup baik (57,14%) dan dimensi menemukan ide dengan
katagori sangat baik (83,33%), mengalami peningkatan siklus II pada dimensi
bertanya dengan katagori baik (71,43%), dimensi menjawab dengan katagori baik
(71,43%), dimensi bekerjasama dengan katagori sangat baik (33,33%) dan
dimensi menemukan ide dengan katagori sangat baik (90,48%). Hasil belajar pada
siklus I sebesar 74,11% berada pada kriteria sedang, mengalami peningkatan pada
siklus II menjadi 84,33% tergolong pada kriteria tinggi. Demikian dapat
disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran inkuiri berbantuan media audio
visual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas V SD No. 3
Tibubeneng, Kuta Utara, Badung (Trisnadewi, 2014: Vol 2 No 1).
Penelitian yang dilakukan Elijah Ojowu Ode, Department of Educational
Foundations, Benue State University, Makurdi, Nigeria yang berjudul, “Impact
Of Audio-Visual (Avs) Resources On Teaching And Learning In Some Selected
Private Secondary Schools In Makurdi”. Penelitian ini mengadopsi desain survei

87

yang bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana media audio visual yang
digunakan dalam mengajar dan belajar dan dampaknya terhadap proses belajar
mengajar dibeberapa Sekolah Menengah swasta yang dipilih di Makurdi
metropolis, yang hasilnya menggunakan berbagai jenis sumber daya audio visual
dalam proses belajar mengajar dan ini telah memiliki dampak positif yang
signifikan pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah (Ojowu Ode,
2014: Vol. 2 No 5).
Penelitian yang dilakukan Professor Bobbette M. Morgan, EdD yang
berjudul, “Teaching Cooperative Learning with Children’s Literature”. hasilnya
Bebagai jenis model (kompetitif, individu, dan kooperatif) dan unsur-unsur
pembelajaran kooperatif dijelaskan dan didefinisikan Johnson. Menunjukkan
kedua model, pembelajaran kooperatif dan sastra pada anak anak, menunjukkan
pada tingkat SD, Menengah, tingkat SMA, pembelajaran kooperatif mampu
menanamkan kerjasama, pembelajaran kooperatif dianjurkan dan efektif dalam
strategi pembelajaran (Morgan, 2012: Vol 22 No 3).
Penelitian yang dilakukan Sortha Silitonga yang berjudul, ”Improving
Student’s

Vocabulary

Achievement

Through

Make

A

Match

Method“

menunjukkan berdasarkan data, nilai belajar siswa mengalami peningkatan
disetiap siklus. Dalam siklus I rata-rata hasil belajar siswa mendapatkan nilai 59,
sedangkan dalam siklus II rata-rata hasil belajar siswa mendapatkan nilai 70,5 dan
dalam siklus ke III rata rata siswa mendapatkan nilai 77, 3 . Dari data tersebut
dapat disimpulkan pembelajaran kosa kata melalui model Make A Match dapat
meningkatkan hasil belajar siswa (Silitonga, 2014: Vol 2 No 4).
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Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan model
pembelajaran Make A Match dan penggunaan media Audio Visual dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, sehingga
dapat memperkuat penelitian yang berjudul, Peningkatan Kualitas Pembelajaran
IPS Melalui Model Pembelajaran Make A Match dengan Media Audio Visual
Kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang.

2.3

KERANGKA BERPIKIR
Hasil observasi dan data dokumen pembelajaran IPS di kelas V SDN

Plalangan 04 Kota Semarang, meliputi proses pembelajaran masih berpusat pada
guru, kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, pemanfaatan media
yang kurang inovatif, aktivitas siswa terlihat pasif menyebabkan hasil belajar
siswa masih dibawah KKM. Pernyataan tersebut didukung data dokumen pada
siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang, mata pelajaran IPS yang masih
berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah
yaitu 66. Bahwa dari 26 siswa hanya 11 siswa (45%) yang tuntas, sedangkan
sisanya 15 siswa (55%) tidak tuntas dalam belajar.
Berdasarkan hasil observasi dan data dokumen tersebut, peneliti bersama
guru kolaborator mengkaji pustaka dan jurnal penelitian tentang pembelajaran
kemudian menetapkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan
melakukan penelitian tindalan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
IPS Standar Kompetensi 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat
dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan
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Kompetensi Dasar 2.1 Mendeskripsikan perjuangan tokoh pejuang pada masa
penjajahan Belanda dan Jepang melalui model pembelajaran Make A Match
dengan media Audio Visual.
Penggunaan model pembelajaran Make A Match dengan media Audio
Visual diharapkan dapat meningkatkan Kualitas pembelajaran IPS meningkat
ditandai dengan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar meningkat
dengan perolehan nilai ≥66.
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Alur berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kondisi Awal
Pembelajaran IPS

Pelaksanaan
Tindakan
Pembelajaran IPS

Kondisi Akhir
Pembelajaran IPS

Kualitas Pembelajaran IPS belum optimal dengan indikasi :
1. Faktor Guru:
a. Pembelajaran masih berpusat pada guru
b. Guru kurang melibatkan siswa dalam proses
pembelajaran
c. Pemanfaatkan media yang tidak inovatif
2. Faktor Siswa
a. Aktivitas belajar siswa belum terlihat masih bersifat pasif
dalam pembelajaran
3. Hasil belajar
a. Data hasil belajar menunjukkan, bahwa nilai msih
dibawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 66.

Langkah-langkah Model Pembelajaran Make A Match dengan
Media Audio visual Pada Pembelajaran IPS Kelas V :
1. Guru membuka pembelajaran IPS, melakukan apersepsi dan
menyampaikan tujuan pembelajaran IPS tentang masa penjajahan
Belanda dan Jepang di Indonesia.
2. Guru menyampaikan materi pembelajaran IPS dengan
menggunakan media Audio Visual tentang masa penjajahan
Belanda dan Jepang di Indonesia.
3. Guru membagi kelas menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan
kelompok B.
4. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B.
5. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari /
mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain.
Guru juga menyampaikan batasan waktu.
6. Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari
pasangannya di kelompok B dengan batas waktu tertentu.
7. Guru memanggil salah satu pasangan untuk presentasi.
8. Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan
pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan
presentasi.
9. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai
seluruh pasangan melakukan presentasi.
10. Guru memberikan tanggapan terhadap hasil
11. Guru menyampaikan kesimpulan tentang materi pembelajaran
IPS tentang masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia,
yang telah dipelajari.

Kualitas pembelajaran IPS meningkat ditandai dengan keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar meningkat dengan perolehan nilai ≥66.

Bagan 2.2 Alur Berfikir

91

2.4

HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan latar belakang masalah maka ditetapkan hipotesis tindakan

dalam penelitian adalah penerapan model pembelajaran Make A Match dengan
media Audio Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas V SDN
Plalangan 04 Kota Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

LOKASI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di kelas V SDN Plalangan 4 Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah.

3.2

SUBYEK PENELITIAN
Subyek penelitian yaitu guru (peneliti), siswa kelas V SDN Plalangan 04

Kota Semarang yang berjumlah 26 siswa, terdiri dari 11 siswa perempuan dan
15 siswa laki-laki.

3.3

VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran
Make A Match dengan media Audio Visual.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Make A
Match dengan media Audio Visual.
c. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Make
A Match dengan media Audio Visual.
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3.4

PROSEDUR / LANGKAH PTK
Dalam Peneilitian Tindakan Kelas, ada prosedur/langkah-langkah dalam

melaksanakannya, menurut Sukmadinata (2013: 149) langkah-langkah penelitian
tindakan bersifat spiral atau suatu lingkaran terbuka. Langkah-langkah inipun
bersifat dialektik, kegiatan dalam suatu langkah dilihat, dihubungkan atau diberi
masukkan oleh langkah lainnya.
Hal tersebut senada dengan Arikunto (2011: 16) terdapat empat tahapan
yang lazim dilalui dalam PTK yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)
pengamatan, dan (4) refleksi. Keempat tahapan tersebut digambarkan dalam
bagan sebagai berikut:
Perencanaan

SIKLUS I

Refleksi

Pelaksanaan

Pengamatan
Perencanaan

Refleksi

SIKLUS II

Pelaksanaan

Pengamatan

?
(Arikunto, 2011: 16)
Bagan 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas
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3.4.1

Perencanaan
Rencana merupakan satu kebutuhan pokok dalam melaksanakan setiap

kegiatan. Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) juga ada tahap perencanaan
yang wajib dilakukan oleh guru. Menurut Arikunto (2011: 17) pada tahap
perencanaan, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh
siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Menurut Suhardjono (2011: 75)
pada tahap perencanaan peneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu
mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah
instrumen pengamatan untuk merekan fakta yang terjadi selama tindakan
berlangsung.
Dalam tahap perencanan ini, peneliti melakukan hal-hal berikut:
1. Observasi untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dikelas.
2. Menentukan

solusi

atau

pemecahan

masalah

untuk

mengatasi

permasalahan di kelas.
3. Menelaah materi yang akan diberi tindakan penelitian dengan menelaah
Kompetensi Dasar dan indikatornya.
4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator
pembelajaran yang telah ditentukan.
5. Membuat daftar kelompok.
6. Menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan lembar observasi untuk
mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses
pembelajaran.
7. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa, dan soal tes tertulis.
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3.4.2

Pelaksanaan Tindakan
Tahap kedua dari penelitian tindakan kelas yaitu pelaksanaan tindakan.

Menurut Arikunto (2011: 18) penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang
merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan
tindakan di kelas. Menurut Suhardjono (2011: 76) pada tahap ini, rancangan
strategi dan skenario pembelajaran akan diterapkan. Pelaksanaan tindakan dalam
penelitian sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya yaitu
melaksanakan pembelajaran IPS dalam KD 2.1 melaui model pembelajaran Make
A Match dengan media Audio Visual yang terdiri dari 2 siklus dalam setiap siklus
terdapat tindakan pendahuluan, inti dan penutup dengan indikator pada siklus I
yaitu mendeskripsikan awal mula kedatangan bangsa Belanda di Indonesia,
menyebutkan tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda, menguraikan
perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda, siklus II yaitu
menjelaskan masa penjajahan Jepang, menguraikan perjuangan para tokoh
pejuang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dan siklus III membandingkan
masa penjajahan Belanda maupun Jepang di Indonesia.
3.4.3

Observasi/Pengamatan
Observasi berarti pengamatan dengan tujuan tertentu. Adapun pengertian

dari observasi yaitu, suatu teknik yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh
pengamat (Arikunto, 2011: 19). Sedangkan menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2010:
203) observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai hal proses biologis dan psikologis.
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Tahap observasi dilakukan pengamat untuk mengetahui setiap kejadian
selama proses pelaksanaan tindakan melalui model Make A Match dengan media
Audio Visual. Observasi dilakukan oleh pengamat dengan bantuan kolaborator
untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses
pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang telah disusun.
3.4.4

Refleksi
Menurut Arikunto (2011: 19-20) refleksi merupakan kegiatan melihat

kembali apa yang telah dilaksanakan saat pelaksanaan tindakan yang dilakukan
dirinya, berdasarkan data observasi atau pengamatan yang digunakan untuk
perbaikan dalam tahap selanjutnya. Menurut Suhardjono (2011: 80) tahap ini
dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan,
berdasarkan

data

yang

terkumpul

kemudian

dilakukan

evaluasi

guna

menyempurnakan tindakan berikutnya.
Setelah mengevaluasi hasil belajar dan aktivitas siswa kelas V pada
pembelajaran IPS dalam dan hasil pengamatan keterampilan guru dalam
mengelola pembelajaran melalui model Make A Match dengan media Audio
Visual, peneliti melakukan perbaikan supaya pelaksanaan siklus selanjutnya lebih
efektif.

Evaluasi

dilakukan

untuk

mengetahui

ketercapaian

indikator

pembelajaran, bila belum tercapai maka peneliti melanjutkan ke siklus berikutnya
sampai mencapai indikator yang telah dikembangkan.
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3.5

SIKLUS PENELITIAN

3.5.1 Penelitian Siklus Pertama
Adapun langkah-langkah dalam siklus pertama meliputi:
3.5.1.1 Perencanaan
Adapun langkah-langkah dalam tahap perencanaan ini meliputi:
1) Observasi untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas.
2) Bersama tim kolabolator menentukan solusi untuk mengatasi masalah
tersebut.
3) Menelaah materi IPS Kelas V KD 2.1 semester II yang akan diberi
tindakan

penelitian

dengan

menelaah

kompetensi

dasar

dan

mengembangkan indikator-indikatornya.
4) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, lembar kerja
siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan lembar penilaian dengan
menggunakan model pembelajaran Make A Match dengan media Audio
Visual.
5) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. .
6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
7) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian.
8) Menyiapkan lembar catatan lapangan.
3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan tindakan ini meliputi:
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Kegiatan Pendahuluan:
1) Salam.
2) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan masingmasing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran).
3) Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.
4) Apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “Maju tak gentar”.
Kemudian guru bertanya: „‟Apakah anak-anak mengetahui 10 November
diperingati sebagai hari apa? Siapa Pahlawan idolamu ?‟‟.
5) Menginformasikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti:
1) Guru menyampaikan materi pembelajaran IPS dengan menggunakan
media Audio Visual (eksplorasi).
2) Guru membentuk kelas menjadi 2 kelompok yaitu keompok A dan
kelompok B (elaborasi).
3) Siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya (elaborasi).
4) Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B, Guru meminta semua anggota kelompok A untuk
mencari pasangannya di kelompok B (eksplorasi).
5) Siswa harus mencari/mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu
kelompok lain dengan batasan waktu 5 menit (elaborasi).
6) Setelah menemukan pasangannya kemudian siswa berdiskusi tentang
informasi yang terdapat dikartunya (elaborasi).
7) Guru memanggil salah satu pasangan untuk presentasi (eksplorasi).
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8) Siswa yang dipanggil kemudian mempresentasikan hasil diskusinya
kemudian siswa lain memberi tanggapan (elaborasi).
9) Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan
pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi
(konfirmasi).
10) Guru memanggil pasangan kelompok diskusi berikutnya, begitu seterusnya
sampai seluruh pasangan melakukan presentasi (elaborasi).
11) Guru memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi (konfirmasi).
12) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
yang belum dipahami (konfirmasi).
Kegiatan Penutup:
1) Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari.
2) Guru memberikan soal evaluasi.
3) Siswa mengerjakan soal evalusi secara mandiri
4) Guru memberikan tindak lanjut untuk pertemuan yang akan datang dengan
memberikan PR.
5) Guru menutup pelajaran
3.5.1.2 Observasi/Pengamatan
Observasi dalam penelitian ini meliputi:
1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS
melalui model Make A Match dengan media Audio Visual.
2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran pembelajaran
IPS melalui model Make A Match dengan media Audio Visual.
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3) Mencatat kejadian yang terjadi dalam pembelajaran ke dalam catatan
lapangan
3.5.1.3 Refleksi
Refleksi dalam penelitian ini meliputi:
1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I
2) Menganalisis hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa siklus I
3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I sehingga guru
dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pembelajaran untuk
merencanakan tindak lanjut pada siklus II.
3.5.2 Penelitian Siklus Kedua
Adapun langkah-langkah dalam penelitian siklus kedua meliputi:
3.5.2.1 Perencanaan
Adapun perencaaan dalam tahap perencanaan tindakan ini meliputi:
1) Bersama kolaborator merencanakan perbaikan pembelajaran siklus II.
2) Menyusun RPP melalui pembelajaran IPS melalui model Make A Match
dengan media Audio Visual.
3) Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran.
4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
5) Menyiapkan lembar catatan lapangan.
3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan
Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan tindakan ini meliputi:
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Kegiatan Pendahuluan:
1) Salam.
2) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan masingmasing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran).
3) Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.
4) Apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu, “Halo-Halo
Bandung” .
5) Menginformasikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti:
1) Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media
Audio Visual (eksplorasi).
2) Guru membentuk kelas menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan
kelompok B (elaborasi).
3) Siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya (elaborasi).
4) Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B, Guru meminta semua anggota kelompok A untuk
mencari pasangannya di kelompok B (eksplorasi).
5) Siswa harus mencari / mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu
kelompok lain dengan batasan waktu 5 menit (elaborasi).
6) Setelah menemukan pasangannya kemudian siswa berdiskusi tentang
informasi yang terdapat dikartunya (elaborasi).
7) Guru memanggil salah satu pasangan untuk presentasi (eksplorasi).
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8) Siswa yang dipanggil kemudian mempresentasikan hasil diskusinya
kemudian siswa lain memberi tanggapan (elaborasi).
9) Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan
pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi
(konfirmasi).
10) Guru memanggil pasangan kelompok diskusi berikutnya, begitu
seterusnya sampai seluruh pasangan melakukan presentasi (elaborasi).
11) Guru memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi (konfirmasi).
12) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
yang belum dipahami (konfirmasi).
Kegiatan Penutup:
1) Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari.
2) Guru memberikan soal evaluasi.
3) Siswa mengerjakan soal evalusi secara mandiri.
4) Guru memberikan tindak lanjut untuk pertemuan yang akan datang dengan
memberikan PR.
5) Guru menutup pelajaran.
3.5.2.3 Observasi
Observasi dalam penelitian ini meliputi:
1.) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model
Make A Match dengan media Audio Visual menggunakan lembar observasi
keterampilan guru.
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2.) Mengamati aktivitas siswa dalam diskusi kelompok pada pembelajaran
IPS melalui model Make A Match dengan media Audio Visual
menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.
3.) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tercantum dalam
catatan lapangan.
3.5.2.4 Refleksi
Refleksi dalam penelitian ini meliputi:
1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II.
2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan IPS melalui
model

Make A Match

dengan media Audio

Visual

kemudian

mempertimbangkan langkah selanjutnya.
3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II sehingga guru
dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pembelajaran untuk
merencanakan tindak lanjut pada siklus III.
3.5.3 Penelitian Siklus Ketiga
Adapun langkah-langkah dalam penelitian siklus kedua meliputi:
3.5.3.1 Perencanaan
Adapun perencaaan dalam tahap perencanaan tindakan ini meliputi:
1) Bersama kolaborator merencanakan perbaikan pembelajaran siklus III.
2) Menyusun RPP melalui pembelajaran IPS melalui model Make A Match
dengan media Audio Visual.
3) Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran.
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4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
5) Menyiapkan lembar catatan lapangan.
3.5.3.2 Pelaksanaan Tindakan
Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan tindakan ini meliputi:
Kegiatan Pendahuluan:
1) Salam.
2) Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan masingmasing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran).
3) Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.
4) Apersepsi tanya jawab dengan siswa, “Masih ingat di daerah mana
Belanda pertama kali mendarat di Indonesia?”, dan “di daerah manakah
bangsa Jepang pertama kali mendarat di Indonesia?”.
5) Menginformasikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti:
1) Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media
Audio Visual (eksplorasi).
2) Guru membentuk kelas menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan
kelompok B (elaborasi).
3) Siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya (elaborasi).
4) Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B, Guru meminta semua anggota kelompok A untuk
mencari pasangannya di kelompok B (eksplorasi).
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5) Siswa harus mencari / mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu
kelompok lain dengan batasan waktu 5 menit (elaborasi).
6) Setelah menemukan pasangannya kemudian siswa berdiskusi tentang
informasi yang terdapat dikartunya (elaborasi).
7) Guru memanggil salah satu pasangan untuk presentasi (eksplorasi).
8) Siswa yang dipanggil kemudian mempresentasikan hasil diskusinya
kemudian siswa lain memberi tanggapan (elaborasi).
9) Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan
pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi
(konfirmasi).
10) Guru memanggil pasangan kelompok diskusi berikutnya, begitu
seterusnya sampai seluruh pasangan melakukan presentasi (elaborasi).
11) Guru memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi (konfirmasi).
12) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
yang belum dipahami (konfirmasi).
Kegiatan Penutup:
1) Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari.
2) Guru memberikan soal evaluasi.
3) Siswa mengerjakan soal evalusi secara mandiri.
4) Guru memberikan tindak lanjut untuk pertemuan yang akan datang dengan
memberikan PR.
5) Guru menutup pelajaran
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3.5.3.3 Observasi
Observasi dalam penelitian ini meliputi:
1.) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model
Make A Match dengan media Audio Visual menggunakan lembar observasi
keterampilan guru.
2.) Mengamati aktivitas siswa dalam diskusi kelompok pada pembelajaran
IPS melalui model Make A Match dengan media Audio Visual
menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.
3.) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tercantum dalam
catatan lapangan.
3.5.3.4 Refleksi
Refleksi dalam penelitian ini meliputi:
1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III.
2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan IPS melalui
model

Make A Match

dengan media Audio

Visual

kemudian

mempertimbangkan langkah selanjutnya.
3) Membuat kesimpulan, jika indikator keterampilan guru, aktivitas siswa
dan hasil belajar pada pembelajaran IPS melalui model Make A Match
dengan media Audio Visual sudah memenuhi kriteria baik, maka penelitian
dihentikan.
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3.6

DATA PENELITIAN

3.6.1 Sumber Data
Data yang baik adalah data yang diambil dari beberapa sumber yang tepat
dan akurat, dalam PTK menggunakan triangulasi data yaitu menggunakan
berbagai sumber data untuk meningkatkan kualitas penilaian (Supardi, 2011: 128129). Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data meliputi:
1) Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi saat pelaksanaan
penelitian dari siklus pertama sampai ketiga, hasil lembar kerja siswa, tes
evaluasi, dan observasi dengan guru sebagai pengamat (observer).
2) Guru
Sumber data guru berasal dari lembar pengamatan keterampilan guru
dalam mengelola pembelajaran IPS melalui model Make A Match dengan media
Audio Visual.
3) Dokumen
Sumber data dokumen berupa data nilai awal siswa awal pada pertemuan
sebelumya, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Make A
Match dengan media Audio Visual, hasil pengamatan aktivitas siswa maupun
keterampilan guru, dan hasil dokumen berupa foto dan video.
4) Catatan Lapangan
Sumber data berupa catatan lapangan berasal dari hasil catatan
pengamatan selama proses pembelajaran IPS melalui model Make A Match
dengan media Audio Visual
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3.6.2 Jenis Data
1) Data Kualitatif
Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang
memberi gambaran tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran,
pandangan atau sikap siswa terhadap suatu metode, aktivitas siswa, motivasi dan
sejenisnya yang dapat dianalisis secara kualitatif (Supardi, 2011: 131). Data
kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran/deskripsi kegiatan pembelajaran
yang diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan
keterampilan guru, aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran
pembelajaran IPS melalui model Make A Match dengan media Audio Visual.
2) Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah nilai hasil belajar yang dapat dianalisis secara
deskriptif misalnya mencari nilai rerata, presentase keberhasilan (Supardi, 2011:
131). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar siswa kelas V SDN
Plalangan 04 Kota Semarang dalam pembelajaran pembelajaran IPS melalui
model Make A Match dengan media Audio Visual.

3.7

TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data yang digunakan tidak hanya satu tetapi

menggunakan multi teknik (Sukmadinata,2013: 151), pada penelitian ini peneliti
menggunakan teknik tes dan non tes yang dijabarkan sebagai berikut:
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3.7.1 Teknik Tes
Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah
pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat
pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan
sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008: 1-5).
Sedangkan menurut Purwanto (2011: 63-64) merupakan instrumen alat
ukur untuk mengumpulkan data dimana dalam memberiakan respons pertanyaan
pada instrument, peserta didorong menunjukkan penampilan maksimalnya.
Peserta tes diminta mengeluarkan segenap kemampuannya dalam memberikan
respons pertanyaan tes.
Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa
dalam pembelajaran pembelajaran IPS melalui model Make A Match dengan
media Audio Visual. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk
mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada evaluasi
pembelajaran siklus I, II dan siklus III.
3.7.2 Teknik Non Tes
Teknik non tes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung
ataupun tidak langsung, dengan non tes, asesmen atau evaluasi proses dan hasil
belajar peserta didik tanpa menguji peserta didik melainkan dengan melakukan
observasi atau pengamatan, melakukan wawancara, menyebar angket dan lain-lain
(Poerwanti,2008: 3.19). Teknik pengumpulan data non tes pada penelitian ini
meliputi:
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a. Observasi
Poerwanti (2008: 3.22) berpendapat bahwa observasi adalah mengamati
dengan suatu tujuan, dengan menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau
memberi kode pada apa yang diamati. Observasi dalam penelitian ini digunakan
untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran IPS
melalui model Make A Match dengan media Audio Visual siswa kelas V SDN
Plalangan 04 Kota Semarang.
b. Dokumentasi
Dokumentasi menurut Arikunto (2010: 201) dokumen adalah barangbarang tertulis. Pada penelitian ini, data dokumentasi yang diperoleh peneliti
berupa daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk dapat memberikan
gambaran secara konkret mengenai kegiatan siswa baik individu maupun
kelompok selama proses pembelajaran berlangsung maka peneliti menggunakan
dokumentasi berupa foto dan video.
c. Catatan Lapangan
Catatan lapangan yang dibuat guru utuk mencatat peristiwa- peristiwa
penting seperti partisipasi siswa yang dianggap istimewa, reaksi yang
menimbulkan berbagai respon dari siswa, atau kesalahan yang dibuat siswa karena
guru membuat kesalahan (Wardhani, 2010: 2.29). Pada penelitian ini catatan
lapangan

berisi

tentang segala

sesuatu

yang

menyangkut

pelaksanaan

pembelajaran IPS melalui model Make A Match dengan media Audio Visual siswa
kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang.Catatan lapangan tersebut bertujuan
untuk membantu peneliti apabila menemui kesulitan dalam proses pembelajaran,
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untuk mendeskripsikan kegiatan pembelajaran secara lebih detail yang tidak
berupa data yang telah dipersiapkan instrumen pengamtannya dan sebagai bahan
guru untuk melakukan refleksi.

3.8

TEKNIK ANALISIS DATA

3.8.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Menurut Supardi (2011:
131) data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara
statistik deskriptif. Dalam hai ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif
dengan menentukan mean, median, modus dan menentukan ketuntasan belajar
klasikal.
a) Data nilai mean (rata-rata) kelas
Menurut Tjalla (2008: 2) Untuk menentukan nilai mean rata-rata kelas
dianalisis dengan rumus, membuat tabel distribusi frekuensi biasa, dengan fi =
frekuensi pada interval kelas ke-i, Xi = titik tengah interval kelas ke-i, setelah
tabel distribusi dibuat maka mean hitung (mean) dapat dihitung dengan rumus
sebagai berikut:

Keterangan :
= Mean
= Jumlah Frekuensi x Nilai Tengah
= Jumlah Frekuensi
b) Data median (nilai tengah) kelas
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Menurut Tjalla (2008: 12) Untuk menentukan nilai median (nilai tengah)
kelas, langkah pertama dalam menetapkan median dari data yang telah
dikelompokkan adalah menentukan letak sebuah titik yang nilainya akan menjadi
median. Median untuk data berkelompok dapat dicari dengan rumus sebagai
berikut:
Me=
Keterangan :
Me

= median

B

= batas bawah kelas median

n

= jumlah frekuensi

Σfkm

= jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median

i

= interval kelas

fMe

= frekuensi kelas median

c) Data Modus (nilai yang sering muncul) kelas
Menurut Tjalla (2008: 15) Untuk menentukan Modus (nilai yang sering
muncul) kelas dianalisis menggunakan rumus

Keterangan :
Mo

= modus

L

= tepi bawah kelas modus

d1

= selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya

d2

= selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya
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i

= interval kelas

d) Menentukan Ketuntasan Klasikal
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan
kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan
dalam pembelajaran (Poerwanti, 2008: 6.16). Persentase ketuntasan belajar
klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa
Ketuntasan belajar klasikal dapat tercapai apabila >90% dari keseluruhan
obyek penelitian memperoleh hasil diatas KKM yang telah ditentukan (Hamdani,
2011: 60).
Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta tes dapat
menggunakan pedoman Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah
ditetapkan sekolah yaitu 66. Hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria
ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak
tuntas dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kualifikasi Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa
Kriteria Ketuntasan
Minimal
≥ 66
< 66

Kriteria Ketuntasan
Klasikal
>90%
<90%

Kualifikasi
Tuntas
Tidak Tuntas

(KKM mata pelajaran IPS kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang )
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Berdasarkan uraian ditersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
hasil belajar siswa yang nilainya dibawah 66 maka dinyatakan tidak tuntas.
Sedangkan hasil belajar siswa yang nilainya sama atau lebih besar dari 66 maka
dinyatakan tuntas, dan penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila siswa
memiliki ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥90% dari keseluruhan jumlah siswa
kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang.
3.8.2 Data Kualitatif
Data kualitatif menurut Supardi (2011: 131) yaitu data yang berupa
informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa
tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, pandangan, atau sikap
siswa terhadap metode belajar yang baru, aktivitas siswa mengikiti pelajaran,
perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan
sejenisnya.Dalam hal ini berupa hasil observasi keterampilan guru, dan aktivitas
siswa daam kegiatan pembelajaran pembelajaran IPS melalui model Make A
Match dengan media Audio Visual, serta hasil catatan lapangan yang kemudian
dijabarkan dalam bentuk deskriptif kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang
dipisah-pisahkan menurut kategori dalam beberapa paragraf menurut kriteria agar
diperoleh kesimpulan.
Data keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan kriteria
menurut Herrhyanto (2009: 5.3-5.4) dalam mengolah data skor dapat dilakukan
langkah sebagai berikut :
1) Menentukan skor terendah.
2) Menentukan skor tertinggi.
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3) Mencari median.
4) Membagi rentan nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup
dan kurang).
Kemudian setelah langkah kita tentukan, kita dapat menghitung data skor
dengan cara sebagai berikut (Herrhyanto, 2009: 5.3) :
R = skor terendah.
T = skor tertinggi.
n = banyaknya skor = (T- R) + 1.
Q2 = median.
Letak Q2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap.
Q1 = kuartil pertama.
Letak Q1 =

( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =

( n +1 ) untuk data

ganjil.
Q3 = kuartil ketiga.
Letak Q3 = (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = (n + 1) untuk data
ganjil.
Q4= kuartil keempat = T.
Berdasarkan uraian langkah-langkah penentuan rumus tersebut, maka
dapat diketahui Q1, Q2, Q3, dan Q4 digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan
atau sebagai nilai acuan yang digunakan untuk menilai keterampilan guru dan
aktivitas siswa. Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan
dalam tabel kriteria ketuntasan data kualitatif.
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Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif
Kriteria Ketuntasan
Skala Penilaian
Q3 ≤ skor ≤ T

Sangat Baik

Q2 ≤ skor < Q3

Baik

Q1 ≤ skor < Q2

Cukup

R ≤ skor < Q1

Kurang
(Herrhyanto, 2009: 5.3)

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi
tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan
aktivitas siswa sebagai berikut:
Keterampilan Guru
Mengolah Keterampilan Guru
R = skor terendah = 0
T = skor tertinggi = 36
n = banyaknya skor = (T - R) + 1
= (36 - 0) + 1
= 37
a) K1 = kuartil 1
Letak K1 =
=

( n +1)
( 37 + 1)

= (38) = 9,5
K1 = Letak ke 9 + 0,5 (Letak ke 10 – Letak ke 9)
= 8 + 0,5 (9 – 1) = 8,5
Jadi K1 adalah 8,5
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b) K2 = median
Letak K2 = ( n+1 )
= (37 +1 )
= (38) = 19
K2 = Letak ke 19 + 0,5 (Letak ke 20 – Letak ke 19)
= 18 + 0,5 (19 – 18) = 18,5
Jadi K2 adalah 18,5
c) K3 = kuartil ketiga
Letak K3 = (n+ 1)
= (37+ 1)
= (38) = 28,5
K3 = Letak ke 28 + 0,5 (Letak ke 29 – Letak ke 28)
= 27 + 0,5 (28 – 27) = 27,5
Jadi K3 adalah 27,5
d) K4 = skor maksimal = 36
Tabel 3.3 Kriteria Skor Keterampilan Guru
Kriteria ketuntasan

Kriteria

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

18,5 ≤ skor < 27,5

Baik

8,5 ≤ skor < 18,5

Cukup

0 ≤ skor < 8,5

Kurang
(Herrhyanto, 2009: 5.3)
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Tabel tersebut diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam
pembelajaran pembelajaran IPS dalam KD 2.1 melalui model Make A Match
dengan media Audio Visual yang terdiri dari 9 indikator.
Aktivitas Siswa
Mengolah Aktivitas Siswa
R = skor terendah = 0
T = skor tertinggi = 36
n = banyaknya skor = (T - R) + 1
= (36 - 0) + 1
= 37
a.

K1 = kuartil 1
Letak K1 =
=

( n +1)
( 37 + 1)

= (38)
= 9,5
K1 = Letak ke 9 + 0,5 (Letak ke 10 – Letak ke 9)
= 8 + 0,5 (9 – 8)
= 8,5
Jadi K1 adalah 8,5
b.

K2 = median
Letak K2 = ( n+1 )
= (37 +1 )
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= (38)
= 19
K2 = Letak ke 19 + 0,5 (Letak ke 20 – Letak ke 19)
= 18 + 0,5 (19 – 18)
= 18,5
Jadi K2 adalah 18,5
c.

K3 = kuartil ketiga
Letak K3 = (n+ 1)
= (37+ 1)
= (38)
= 28,5
K3 = Letak ke 28 + 0,5 (Letak ke 29 – Letak ke 28)
= 27 + 0,5 (28 – 27) = 27,5
Jadi K3 adalah 27,5

d.

K4 = skor maksimal = 36
Tabel 3.4 Kriteria Skor Aktivitas Siswa
Kriteria ketuntasan

Kriteria

27,5 ≤ skor ≤ 36
18,5 ≤ skor < 27,5
8,5 ≤ skor < 18,5
0 ≤ skor < 8,5

Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
(Herrhyanto, 2009: 5.3)
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Tabel tersebut diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam
pembelajaran IPS melalui model Make A Match dengan media Audio Visual yang
terdiri dari 9 indikator.

3.9

INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembelajaran IPS melalui model Make A Match dengan media Audio

Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas V SDN Plalangan 04
Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut :
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Make A Match
dengan media Audio Visual meningkat dengan kriteria minimal baik ≥18,527,5 dalam lembar observasi pengamatan keterampilan guru.
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Make A Match dengan
media Audio Visual meningkat dengan kriteria minimal baik ≥18,5-27,5 dalam
lembar observasi pengamatan aktivitas siswa.
3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui Model Make A Match
dengan Media Audio Visual dapat meningkat dengan ketuntasan belajar ≥ 66100 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥90% dari keseluruhan siswa kelas
V SDN Plalangan 04 Kota Semarang.

BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran Make A
Match dengan media Audio Visual dapat disimpulkan, hipotesis penelitian dapat
diterima karena penerapan model Make A Match dengan media Audio Visual
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas V SDN Plalangan 04 Kota
Semarang.
Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Make A Match
dengan media Audio Visual mengalami peningkatan, hal tersebut ditunjukkan
dengan perolehan skor pada siklus I sebanyak 25 dengan kriteria baik, kemudian
pada siklus II skor meningkat menjadi 34 dengan kriteria sangat baik, pada siklus
III memperoleh skor 35 dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan perolehan skor
tersebut, keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurangkurangnya mencapai kriteria baik.
Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Make A Match
dengan media Audio Visual mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan
perolehan skor pada siklus I sebanyak 21,96 dengan kriteria baik, kemudian pada
siklus II perolehan skor meningkat menjadi 23,80 dengan kriteria baik pada siklus
III mendapatkan skor 29,4 dengan kriteria sangat baik. Perolehan skor tersebut

213

214

telah mencapai indikator keberhasilan aktivitas siswa yaitu sekurang- kurangnya
mencapai kriteria baik.
Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Audio Visual
dengan media Audio Visual

mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tes

evaluasi yang dilaksanakan disetiap akhir pertemuan menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan hasil tes dan ketuntasan klasikal pada setiap siklusnya. Pada siklus I
nilai rata-rata siswa adalah 68,7 dengan ketuntasan klasikal 76%, kemudian pada
siklus II nilai rata-rata siswa menjadi 84,1 dengan ketuntasan klasikal 88%,
meningkat pada siklus III nilai rata-rata siswa yaitu 88 dengan ketuntasan klasikal
96%. Hasil belajar siswa tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu
sekurang-kurangnya ketuntasan klasikal mencapai 90% dengan KKM mata
pelajaran IPS di kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang adalah 66.
Hasil pengamatan menunjukkan karakter/afektif pada siklus I mendapat
skor rata-rata 17,12 dengan kriteria baik meningkat pada siklus II mendapat skor
rata-rata 18,58 dengan kriteria sangat baik, pada siklus III mendapat skor 20,5
dengan dengan kriteria baik dan hasil pengamatan psikomotor siswa menunjukkan
pada siklus I mendapat skor 5,8 dengan kriteria baik meningkat pada siklus II
mendapat skor 6,1 dengan kriteria baik, pada siklus III mendapat skor 6,7 dengan
kriteria sangat baik.

5.1 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS
melalui model Make A Match dengan media Audio Visual siswa kelas V SDN
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Plalangan 04 Kota Semarang maka peneliti memberikan saran secara umum
model Make A Match dengan media Audio Visual dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran, secara khusus peneliti memberikan saran sebagai berikut:
5.2.1

Bagi Guru
Penerapan model Make A Match dengan media Audio Visual terbukti

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar. Oleh karena itu, model Make A Match dengan
media Audio Visual dapat dijadikan acuan guru kelas sebagai solusi untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran yang lain dengan tujuan
mampu menciptakan kegiatan belajar yang menarik, inovatif, bermakna dan
menyenangkan bagi siswanya.
5.2.2

Bagi Siswa
Dalam proses pembelajaran hendaknya siswa berperan aktif agar hasil

belajar yang diperoleh sesuai KKM dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.
5.2.3

Bagi Sekolah / Lembaga
Penelitian melalui model Make A Match dengan media Audio Visual ini

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, lembaga maupun
pengembang pendidikan lainya, sehingga model Make A Match dengan media
Audio Visual ini menjadi lebih baik, sehingga tujuan pembelajaran semakin efektif
dan efisien yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu sekolah itu
sendiri.
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LAMPIRAN 1
KISI-KISI INSTRUMEN DAN
INSTRUMEN PENELITIAN
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Lampiran 1
KISI-KISI INSTRUMEN
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL
MAKE A MATCH DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS V
SDN PLALANGAN 04 KOTA SEMARANG

No
1.

Variabel
Ketrampilan

1. Melaksanakan

Guru Dalam

pembelajaran

Pembelajaran

(keterampilan

IPS Melalui
Model Make A
Match Dengan
Media Audio
Visual

Sumber
Data

Indikator

kelas)
2. Membuka
(keterampilan

pra 1. Guru
2. Catatan
lapangan
mengelola 3. Foto
4. Data
dukumen
pelajaran 5. Video
membuka

dan mengelola kelas)
3. Menyampaikan
pelajaran

materi

Media

Visual

Audio

(keterampilan

membuka pelajaran dan
menjelaskan)
4. Membimbing
pembentukan kelompok A
(pertanyaan)

dan

(jawaban)

B
dan

Memberikan

tugas

(keterampilan
menjelaskan

dan

mengelola kelas)
5. Membimbing siswa dalam
mencari pasangan kartu
dan

diskusi

kelompok

(keterampilan

mengelola

Alat/Instrumen
1. Lembar
Observasi
2. Catatan
Lapangan
3. Foto/ video
4. Dokumentasi
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kelas,

membimbing

kelompok

kecil

dan

perorangan)
6. Membimbing

siswa

presentasi

hasil

diskusi

kelompok

dan

tanya

jawab

(keterampilan

membimbing

diskusi

kelompok kecil)
7. Memberi

penguatan

jawaban

hasil presentasi

kepada

siswa

(keterampilan
kelas

mengelola

dan

memberi

8. Memberikan

penguatan

variasi)

dan penghargaan kepada
siswa

(keterampilan

memberikan penguatan)
9. Menutup

pembelajaran

dengan

memberikan

kesimpulan materi yang
sudah

dipelajari

(keterampilan

menutup

pelajaran)
2

Ketrampilan

1. Kesiapan siswa mengikuti 1. Siswa
2. Catatan
Siswa Dalam
pembelajaran (emotional
lapangan
Pembelajaran
activities,
mental 3. Foto
4. Data
IPS Melalui
activities)
dukumen
Model Make A
2. Kemampuan siswa dalam 5. Video
Match Dengan
Media Audio
Visual

menanggapi

apersepsi

(oral activities, listening
activities)

1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan
3. Foto/ video
4. Dokumentasi
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3. Memperhatikan

materi

yang disampaikan oleh
guru melalui media Audio
Visual (visual activities,
emotional

activities,

listening activities)
4. Siswa

membentuk

kelompok A (Pertanyaan)
dan B (Jawaban) dengan
tertib

(emotional

activities)
5. Siswa melakukan diskusi
kelompok sesuai petunjuk
(oral activities, mental
activies, motor activities,
writing activities)
6. Mempresentasikan

hasil

diskusi kelompok (oral
activities,

visual

activities,,

emotional

activities)
7. Menanggapi hasil diskusi
kelompok

lain.(oral

activities,

listening

activities,

visual

activities,

emotional

activities)
8. Menyimpulkan
diskusi

hasil
(mental

activitie,listeningl
activities, oral activities)
9. Mengerjakan
evaluasi

soal
(writing
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activities,mental
activities)
3.

Hasil belajar 1. Ranah Kognitif
siswa
pada
a. Menyebutkan tokoh
perjuangan pada masa
pembelajaran
Belanda dan Jepang
IPS Melalui
b. Menguraikan
Model Make
perjuangan para tokoh
A
Match
pejuang pada masa
Dengan
Belanda dan Jepang
Media Audio
2.
Ranah
Afektif
Visual

a.
b.
c.
d.
e.

Bertanggung jawab
bekerjasama
disiplin
percayadiri
menghargai pendapat
oranglain
f. jujur
3. Ranah Psikomotorik
a. Mencari pasangan
kartu pertanyaan dan
jawaban
b. Menyampaikan hasil
diskusi

a. Siswa

Daftar Penilaian

b. Daftar
hasil
belajar

Tes evaluasi
Non Tes
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Lampiran 2
PEDOMAN PENETAPAN KETERAMPILAN GURU
PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS V SDN PLALANGAN
04 KOTA SEMARANG

Ketrampilan Guru dengan Model
Pembelajaran Make A Match
dengan Media Audio Visual

1. Guru

menyiapkan

pembelajaran

yaitu

Audio Visual

Keterampilan
Guru

Indikator Keterampilan Guru
pada pembelajaran IPS
dengan Model Pembelajaran
Make A Match dengan Media
Audio Visual

media 1. Keterampilan 1. Melaksanakan
pra
membuka
media
pembelajaran
pelajaran
(keterampilan mengelola

2. Guru melakukan apersepsi dan

kelas)
2. Keterampilan
bertanya
menyampaikan
tujuan
2. Membuka
pelajaran
(Questioning
pembelajaran.
(keterampilan membuka
Skills)
3. Guru menyampaikan materi
dan mengelola kelas)
pembelajaran

dengan 3. Keterampilan 3. Menyampaikan materi
memberi
menggunakan media Audio
pelajaran Media Audio
penguatan
Visual.
Visual
(keterampilan
(Reinforceme
nt Skills)
4. Guru membagi kelas menjadi
membuka pelajaran dan
2 kelompok yaitu kelompok A

menjelaskan)

4. Keterampilan 4. Membimbing
menggunaka
5. Guru
membagikan
kartu
pembentukan
n variasi
(Variation
pertanyaan kepada kelompok
kelompok
A
Skills)
A
dan
kartu
jawaban
(pertanyaan) dan B
kelompok B.
(jawaban)
dan
5. Keterampilan
6. Guru menyampaikan kepada
menjelaskan
Memberikan
tugas
(Explaining
siswa bahwa mereka harus
Skills)
(keterampilan
mencari / mencocokkan kartu
menjelaskan
dan
yang dipegang dengan kartu
mengelola kelas)
kelompok lain. Guru juga 6. Keterampilan
dan kelompok B.
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menyampaikan batasan waktu.
7. Guru meminta semua anggota

mengajar
kelompok
kecil

5.

dalam

kelompok A untuk mencari

kecocokan

pertanyaan

seluruh

6.

jawab

siswa

(keterampilan

membimbing

diskusi

kelompok kecil)

pasangan
7.

Memberi

penguatan

jawaban

hasil

presentasi kepada siswa
(keterampilan mengelola

tentang

kelas

materi

dan

memberi

Memberikan

penguatan

variasi)

yang telah dipelajari.
memberikan

kesempatan

Membimbing

kelompok dan tanya

menyampaikan

13. Guru

dan

presentasi hasil diskusi

terhadap hasil

kesimpulan

kecil

perorangan)

11. Guru memberikan tanggapan

12. Guru

membimbing

kelompok

dan

melakukan presentasi.

kelompok

kelas,

jawaban dari pasangan yang 9. Keterampilan
menutup
memberikan presentasi.
pelajaran
(Closure
10. Guru memanggil pasangan
Skills)
berikutnya, begitu seterusnya
sampai

dan

(keterampilan mengelola

9. Guru memberikan konfirmasi
kebenaran

kartu

diskusi

pasangan untuk presentasi.

tentang

mencari

pasangan

pasangannya di kelompok B 7. Keterampilan
mengelola
dengan batas waktu tertentu.
kelas
8. Guru memanggil salah satu
8. Keterampilan
pembelajaran
perseorangan
dan

siswa

Membimbing

kepada

8.

dan penghargaan kepada

siswa

untuk bertanya tentang materi

siswa

yang belum dipahami.

memberikan penguatan)

14. Guru

memberikan

soal

memberikan

Menutup
dengan

evaluasi.
15. Guru

9.

tindak

(keterampilan

pembelajaran
memberikan

kesimpulan materi yang

lanjut untuk pertemuan yang

sudah

dipelajari

akan datang.

(keterampilan

menutup

16. Guru menutup pelajaran.

pelajaran)
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Lampiran 3
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN
PLALANGAN 04 KOTA SEMARANG
Aktivitas Siswa dengan
Model Pembelajaran
Make A Match dengan
Media Audio Visual

Aktivitas Siswa

1. Siswa
memperhatikan
apersepsi dan tujuan
pembelajaran

yang

disampaikan

oleh

guru.
2. Siswa
memperhatikan
materi

yang

disampaikan

oleh

guru

dengan

menggunakan media
Audio Visual.
3. Siswa

dibagi

ke

dalam 2 kelompok,
misalnya

kelompok

A dan kelompok B.
4. Kelompok

A

menerima

kartu

pertanyaan

dan

kelompok

B

menerima

kartu

jawaban.
5. Siswa

mencari

/

1. Audio Visual activities
(misalnya membaca,
memperhatikan gambar
demonstrasi, percobaan,
pekerajaan orang lain)
2. Oral activities (misalnya
menyatakan,
merumuskan,bertanya,
memberi saran,
mengeluarkan pendapat,
mengadakan wawancara,
diskusi, interupsi)
3. Listening activities
(misalnya mendengarkan
uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato.)
4. Writing
activities(misalnya
menulis cerita, karangan,
laporan, angket,
menyalin)
5. Drawing
activities(misalnya
menggambar, membuat
grafik, peta, diagram)
6. Motor activities
(misalnya melakukan
percobaan, membuat
kontruksi, model
mereparasi, bermain,
berkebun, berternak)
7. Mental
activities(misalnya
menanggapi, mengingat,
memecahkan soal,
menganalisis, melihat
hubungan, mengambil

Indikator Siswa dengan
Model Pembelajaran
Make A Match dengan
Media Audio Visual

1. Kesiapan

siswa

mengikuti
pembelajaran
(emotional activities,
mental activities)
2. Kemampuan
dalam

siswa

menanggapi

apersepsi

(oral

activities,

listening

activities)
3. Memperhatikan
materi

yang

disampaikan

oleh

guru melalui media
Audio Visual (visual
activities, emotional
activities,

listening

activities)
4. Siswa

membentuk

kelompok

A

(Pertanyaan) dan B
(Jawaban)
tertib
activities)

dengan
(emotional
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mencocokkan

kartu

keputusan)
8. Emotional activities
yang
dipegang
(misalnya menaruh
dengan
kartu
minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat,
kelompok lain.
bergairah, berani, tenang,
6. Salah satu pasangan
gugup)

5. Siswa
diskusi

melakukan
kelompok

sesuai petunjuk (oral
activities,

mental

activies,

motor

mempresentasikan ke

activities,

writing

depan kelas.

activities)

7. Siswa

yang

lain

memberi tanggapan.

6. Mempresentasikan
hasil

diskusi

8. Pasangan selanjutnya

kelompok

(oral

mempresentasikan

activities,

visual

hasil

activities,, emotional

diskusinya

sampai

semua

pasangan

telah

presentasi.

bertanya

hasil

kelompok

lain.(oral

activities,

listening

activities,

diberi

visual

activities,

untuk

emotional activities)

materi.

kesempatan

7. Menanggapi
diskusi

9. Siswa menyimpulkan

10. Siswa

activities)

tentang

8. Menyimpulkan hasil

materi yang belum

diskusi

dipahami.

activitie,listeningl

11. Siswa

mengerjakan

soal evaluasi.

oral

9. Mengerjakan

memperhatikan
lanjut

disampaikan
guru.

activities,
activities)

12. Siswa

tindak

(mental

evaluasi

soal
(writing

yang

activities,mental

oleh

activities)
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Lampiran 4
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS V
SDN PLALANGAN 04 KOTA SEMARANG

SIKLUS....
Satuan Pendidikan

:

Kelas/Semester

:

Muatan Pembelajaran :
Hari/Tanggal

:

Nama Guru

:

Petunjuk:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak
(Rusman, 2013: 98)
No

Indikator

1.

Melaksanakan
pra
pembelajaran.

2.

Membuka
2
pembelajaran

3.

Menyampaikan

Deskriptor
a. Mempersiapkan sumber belajar (RPP)
dan media Audio Visual dan kartu
yang akan digunakan
b. Mengkondisikan siswa
c. Memberikan salam dan doa
d. Mengecek kehadiran siswa
a. Melakukan apersepsi
b. Menuliskan materi pembelajaran
c. Menyampaikan tujuan dan langkahlangkah pelaksanaan pembelajaran
d. Memotivasi siswa agar lebih rajin
belajar.
a. Menyampaikan materi dengan jelas.

Tampak
(√)

Skor
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materi pelajaran
dengan media
Audio Visual
4.

Membimbing
pembentukan
kelompok
A
(Pertanyaan)
dan B (Jawaban)

5.

Membimbing
siswa
dalam
mencari
pasangan kartu
dan
diskusi
kelompok
Membimbing
siswa
dalam
presentasi hasil
diskusi
kelompok dan
Tanya jawab

6.

7.

8.

9.

Memberikan
penguatan
jawaban
hasil
presentasi
kepada siswa

Memberikan
penguatan dan
penghargaan
kepada siswa

b. Materi yang disampaikan sesuai
dengan tujuan pembelajaran,
c. Penjelasan yang disampaikan menarik
d. Penggunaan media Audio Visual
a. Membuat daftar kelompok siswa
b. Mengumumkan pembagian kelompok
c. Mengatur tempat duduk siswa tiap
kelompok
d. Membimbing siswa dalam menempati
masing-masing kelompok
a. Membimbing siswa mencari pasangan
kartu jawaban dan pertanyaan
b. Soal sesuai indikator pembelajaran
c. Petunjuk pengerjaan soal mudah
dimengerti siswa
d. Soal tidak melebar dari materi
a. Menjelaskanan aturan berdiskusi
pasangan kelompok A(pertanyaan dan
B (jawaban)
b. Berkeliling membimbing setiap
kelompok
c. Memberikan kesempatan siswa untuk
bertanya
d. Mendorong siswa berpartisipasi aktif
dalam kelompok
a. Memusatkan perhatian siswa pada
presentasi pasangan kelompok
b. Memberi kesempatan pasangan
kelompok lain menanggapi
c. Membantu siswa memperjelas
jawaban yang ditemukan
d. Memberi siswa kesempatan bertanya
a. Penguatan verbal (menucapkan katakata: bagus, pintar,hebat)
b. Penguatan non verbal (acungan
jempol, anggukan)
c. Memberikan penghargaan kepada
kelompok siswa yang aktif
d. Memberi semangat kepada kelompok
yang lemah
a. Menyimpulkan materi yang sudah
dipelajari

Menutup
pembelajaran
dengan
b. Melakukan evaluasi
memberikan
c. Memberikan motivasi
kesimpulan
materi
yang d. Memberikan tindak lanjut
sudah dipelajari
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R = skor terendah = 0, T = skor tertinggi = 36
n = banyaknya skor = (T - R) + 1
= (36 - 0) + 1
= 37
a) K1 = kuartil 1
Letak K1 =
=

( n +1)
( 37 + 1)

= (38)
= 9,5
K1 = Letak ke 9 + 0,5 (Letak ke 10 – Letak ke 9)
= 8 + 0,5 (9 – 1)
= 8,5
Jadi K1 adalah 8,5
b) K2 = median
Letak K2 = ( n+1 )
= (37 +1 )
= (38)
= 19
K2 = Letak ke 19 + 0,5 (Letak ke 20 – Letak ke 19)
= 18 + 0,5 (19 – 18)
= 18,5
Jadi K2 adalah 18,5
c) K3 = kuartil ketiga
Letak K3 = (n+ 1)
= (37+ 1)
= (38)
= 28,5
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K3 = Letak ke 28 + 0,5 (Letak ke 29 – Letak ke 28)
= 27 + 0,5 (28 – 27)
= 27,5
Jadi K3 adalah 27,5
d) K4 = skor maksimal = 36
Kriteria Skor Keterampilan Guru
Skor Kriteria ketuntasan

Kriteria

27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

18,5 ≤ skor < 27,5

Baik

8,5 ≤ skor < 18,5

Cukup

0 ≤ skor < 8,5

Kurang

(Herrhyanto,2009:5.3)
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Lampiran 5
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS V
SDN PLALANGAN 04 KOTA SEMARANG
SIKLUS....
Nama Siswa

:

Satuan Pendidikan

:

Kelas/Semester

:

Pembelajaran

:

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

:

Petunjuk:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
4

Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua

5

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor

6

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor

7

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor

8

Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak
(Rusman, 2013: 98)
No

Indikator

1.

Kesiapan siswa
mengikuti
pembelajaran.

2.

Kemampuan
siswa dalam
menanggapi
apersepsi

Deskriptor
a. Berada didalam kelas sebelum guru
masuk
b. Berdoa sebelum pembelajaran
dimulai
c. Siswa mengeluarkan peralatan
menulis
d. Siswa menyiapkan buku pelajaran
a. Menyimak apersepsi yang dilakukan
guru
b. Menjawab dengan benar
c. Berbahasa santun

Tampak
(√)

Skor

234

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

d. Menjawab dengan lantang
Memperhatikan a. Sikap duduk baik
materi yang
b. Konsentrasi terhadap penjelasan
disampaikan
guru
oleh guru
c. Mendengarkan penjelasan guru
melalui media
d. Tidak berbicara dengan teman.
Audio Visual
Siswa
a. Mendengarkan pembeagian
membentuk
kelompok
kelompok A
b. Segera menuju kelompoknya
(Pertanyaan)
c. Tidak memprotes pembagian
dan B
kelompok
(Jawaban)
d. Tidak mengganggu kelompok lain
dengan tertib
Siswa
a. Bekerja sama dengan teman
melakukan
sekelompoknya
diskusi
b. Memberikan pendapat
kelompok
c. Aktif dalam diskusi kelompok
sesuai petunjuk d. Memberikan penjelasan kepada
teman sekelompok yang belum
paham
Mempresentasi a. Berani dalam mempresentasikan
kan hasil
b. Penyampainnya jelas
diskusi
c. Suaranya lantang
kelompok
d. Bersikap baik posisi tegak
Menanggapi
a. Berani menanggapi hasil diskusi
hasil diskusi
b. Tanggapan sesuai konteks
kelompok lain
permasalahan
c. Berbahasa santun dalam menggapi
diskusi
d. Siswa mampu menerima pendapat,
kritik, dan saran dari kelompok lain
Menyimpulkan a. Menyampaikan pendapat tentang
hasil diskusi
materi diskusi
b. Mencatat hasil diskusi
c. Menanyakan hal yang belum
dipahami
d. Menanggapi pertanyaan guru
Mengerjakan
a. Tidak gaduh dalam mengerjakan
soal evaluasi
evaluasi
b. Mengerjakan sendiri
c. Mengerjakan dengan sungguhsungguh
d. Mengumpulkan tepat waktu
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Mengolah Aktivitas Siswa
R = skor terendah = 0
T = skor tertinggi = 36
n = banyaknya skor = (T - R) + 1
= (36 - 0) + 1
= 37
a) K1 = kuartil 1
Letak K1 =
=

( n +1)
( 37 + 1)

= (38)
= 9,5
K1 = Letak ke 9 + 0,5 (Letak ke 10 – Letak ke 9)
= 8 + 0,5 (9 – 1)
= 8,5
Jadi K1 adalah 8,5
b) K2 = median
Letak K2 = ( n+1 )
= (37 +1 )
= (38)
= 19
K2 = Letak ke 19 + 0,5 (Letak ke 20 – Letak ke 19)
= 18 + 0,5 (19 – 18)
= 18,5
Jadi K2 adalah 18,5
c)

K3 = kuartil ketiga
Letak K3 = (n+ 1)
= (37+ 1)
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= (38)
= 28,5
K3 = Letak ke 28 + 0,5 (Letak ke 29 – Letak ke 28)
= 27 + 0,5 (28 – 27)
= 27,5
Jadi K3 adalah 27,5
d) K4 = skor maksimal = 36
Kriteria Skor Aktivitas Siswa
Skor Kriteria

Kriteria

ketuntasan
27,5 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

18,5 ≤ skor < 27,5

Baik

8,5 ≤ skor < 18,5

Cukup

0 ≤ skor < 8,5

Kurang
(Herrhyanto,2009:5.3)
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Lampiran 6
CATATAN LAPANGAN
DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS V
SDN PLALANGAN 04 KOTA SEMARANG

Siklus....
Ruang Kelas : V
Nama Guru

: ………………………

Hari/tanggal

: ………………………

Pukul

: ………………………

Petunjuk

: Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS Melalui

Model Make A Match Dengan Media Audio Visual pada siswa kelas V SDN Plalangan

4 Kota Semarang.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kota Semarang , …………… 2015
Observer
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LAMPIRAN 2
PERANGKAT
PEMBELAJARAN
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
IPS
KELAS V SEMESTER 2
SIKLUS I

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Skripsi
Dosen Pembimbing: Dra. Sumilah, M.P.d

Oleh :

Aris Sulistyo
1401411484

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015

240

Silabus Pembelajaran Siklus 1
Mata
Pelajaran
IPS

Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi
Pokok

2.1 Mendeskri
psikan
perjuangan
para tokoh
pejuang
pada masa
penjajahan
Belanda
dan Jepang

2.1.1
Mendeskripsikan awal
mula kedatangan
bangsa Belanda di
Indonesia
2.1.2 Menyebutkan
tokoh pejuang pada
masa penjajahan
Belanda
2.1.3 Menguraikan
perjuangan para tokoh
pejuang pada masa
penjajahan Belanda

Penjajahan
Belanda di
Indonesia

Pengalaman Belajar

Alokasi
Waktu

2x35
 Siswa mengamati
Menit
Audio Visual
tentang masa
penjajahan belanda
 Siswa
mendeskripsikan
awal mula
kedatangn bangsa
belanda di indonesia
 Siswa menyebutkan
tokoh pejuang
 Mencari pasangan
kartu jawaban dan
kartu pertanyaan
 Siswa berdiskusi
menguraikan
perjuangan para
tokoh pejuang pada
masa penjajahan
Belanda
 Siswa
menyampaikan
hasil diskusinya
didepan kelas

Penilaian
 tertulis
(pilgan
dan
uraian)
 Proses
dan
Hasil
 keatifan
siswa

Sarana
dan
Sumber
 Media
Audio
 Buku
IPS
Kelas V
 Internet
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I

A.

Satuan Pendidikan

:

SD Negeri Plalangan 04

Mata Pelajaran

:

IPS

Kelas/Semester

:

V(Lima)/ II (dua)

Alokasi Waktu

:

2x35 menit

Standar Kompetensi
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan
dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia

B.

Kompetensi Dasar
2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang

C.

Indikator
2.1.1 Mendeskripsikan awal mula kedatangan bangsa belanda di indonesia
2.1.2 Menyebutkan tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda
2.1.3 Menguraikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa

penjajahan

Belanda

D.

Tujuan Pembelajaran
1.

Dengan mendengarkan dan mengikuti penjelasan melalui media Audio
Visual tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia dengan seksama,
siswa memiliki sikap bertanggung jawab ( Ranah afektif).

2.

Dengan mengamati media Audio Visual tentang penjajahan Belanda di
Indonesia, siswa dapat mendeskripsikan tahun awal mula kedatangan
bangsa belanda di indonesia dengan benar (Ranah Kognitif C1).
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3.

Dengan mengamati media Audio Visual tentang penjajahan Belanda di
Indonesia, siswa dapat mendeskripsikan daerah pendaratan awal mula
kedatangan bangsa Belanda di indonesia dengan benar (Ranah Kognitif
C1).

4.

Dengan mengamati media Audio Visual tentang penjajahan Belanda di
Indonesia, siswa dapat menyebutkan minimal 3 tokoh pejuang di pulau
jawa pada masa penjajahan Belanda dengan benar (Ranah Kognitif C2).

5.

Dengan mengamati media Audio Visual tentang penjajahan Belanda di
Indonesia, siswa dapat menyebutkan minimal 3 tokoh pejuang di pulau
sumatra pada masa penjajahan Belanda dengan benar (Ranah Kognitif
C2).

6.

Dengan menanggapi menu quiz dalam media Audio Visual tentang
penjajahan Belanda di Indonesia, siswa memiliki sikap percaya diri (Ranah
Afektif).

7.

Melalui mencari pasangan kartu dengan baik, siswa memiliki sikap
tanggung jawab (Ranah Afektif).

8.

Melalui bersegera mencari pasangan kartu, siswa mampu bergerak mencari
pasangan kartu dengan aktif (Ranah Psikomotor).

9.

Melalui mengerjakan lembar kerja kelompok tentang penjajahan Belanda
di Indonesia, siswa memiliki sikap bekerjasama (Ranah Afektif).

10. Melalui mengerjakan lembar kerja kelompok tentang penjajahan Belanda,
siswa dapat mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa
penjajahan Belanda dengan benar (Ranah Kognitif C2).
11. Melalui mengerjakan lembar kerja kelompok tentang penjajahan Belanda
di Indonesia, siswa dapat menyimpulkan perjuangan para tokoh pejuang
pada masa penjajahan Belanda dengan benar (Ranah Kognitif C4).
12. Melalui mempresentasikan hasil diskusi tentang penjajahan Belanda di
Indonesia, siswa dapat bersuara lantang (Ranah Psikomotor).
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13. Melalui presentasi hasil diskusi tentang penjajahan Belanda di Indonesia,
siswa memiliki sikap disiplin (Ranah Afektif).
14. Melalui membacakan hasil diskusi tentang penjajahan Belanda di
Indonesia, siswa memiliki sikap percaya diri (Ranah Afektif).
15. Melalui menyimak hasil diskusi tentang penjajahan Belanda di Indonesia,
siswa memiliki sikap menghargai pendapat orang lain (Ranah Afektif).
16. Melalui mengerjakan evaluasi materi pembelajaran penjajahan Belanda di
Indonesia dengan tepat waktu siswa memiliki sikap disiplin (Ranah
Afektif).
Karakter yang diharapkan:
Bertanggung jawab, bekerjasama, disiplin, percaya diri menghargai pendapat
orang lain dan jujur
E.

Materi pembelajaran
Masa penjajahan Belanda di Indonesia

F.

Model dan Media pembelajaran
Model :
 Make A Match
Media Pembelajaran:
 Kartu Pertanyaan dan Kartu Jawaban
 Audio Visual

G.

Kegiatan Pembelajaran
1.

Kegiatan Pendahuluan
Pra kegiatan ( 2 menit )
a. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar.
b. Guru memberikan salam
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c. Guru membimbing doa dan melakukan presensi.
d. Penyiapan media pembelajaran yaitu media Audio Visual tentang masa
penjajahan Belanda di Indonesia.
Kegiatan awal ( 3 menit )
a. Apersepsi.
Guru

memberikan

pertanyaan

sederhana.

‟Apakah

anak-anak

mengetahui 10 november diperingati sebagai hari apa? Siapa Pahlawan
idolamu ?‟‟
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa dan menyanyi lagu „‟Maju
Tak Gentar‟‟

2.

Kegiatan Inti ( 55 Menit)
a. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan media
Audio Visual (Eksplorasi)
b. Siswa memanfaatkan media Audio Visual yang ditampilkan guru
(Elaborasi)
c. Guru membentuk Kelompok A, B dan membagikan kartu A (kartu
Pertanyaan) dan B (kartu Jawaban)
d. Siswa mencari pasangan kartunya setelah bertemu pasangan kartunya
siswa berdiskusi sesuai informasi dalam kartunya (Elaborasi)
e. Guru membimbing dan memberikan waktu kepada siswa untuk
berdiskusi
f. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya (Elaborasi)
g. Guru memberi tanggapan tentang hasil diskusi siswa (Eksplorasi)
h. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok jawaban yang benar.
(Eksplorasi)

245

i. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tantang
materi yang dipelajari kemudian guru membagikan soal evaluasi
(Konfirmasi).
j. Guru membantu menyelesaikan masalah yang dialami siswa
(Konfirmasi).

3.

Kegiatan Penutup (10 Menit)
a.

Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran.

b.

Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.

c.

Guru memberikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.

d.

Guru memberikan kan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan
rumah.

e.

H.

Guru menutup pelajaran.

Sumber belajar dan Media
Sumber belajar:
a. Kurikulum Standar Isi dan KTSP.
b. Silabus kelas V SD
c. Buku IPS untuk kelas V SD/MI/Arif Julianto
d. Buku IPS untuk kelas V Sri Nugroho,
e. Buku IPS untuk kelas V Nur Siwi Ismawati
f. Buku IPS untuk kelas V Westriningsih
g. Buku Terampil dan Cerdas Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial: untuk SD/MI
Kelas V/ oleh Sanusi Fattah, Alex Muryadi, Suhardi
Media:
Audio Visual, kartu jawaban dan kartu pertanyaan
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I.

Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Tes Awal

: ada (apresiasi)

b. Tes Proses

: ada (Lembar kerja Siswa)

c. Tes Akhir

: ada (Soal Evaluasi)

2. Jenis Penilaian
a. Tes lisan

: ada (Apersepsi dan Tanya Jawab)

b. Tertulis

: ada (Soal pilihan ganda dan isian)

3. Bentuk Penilaian

: Pilihan ganda dan isian

4. Alat
a. Soal-soal tes

: Terlampir

b. Kunci jawaban

: Terlampir

Semarang, 17 Maret 2015
Guru Kolaborator,

Guru Kelas,

Sri Sikhatun, S.Pd

Aris Sulistyo

NIP. 19630704 1994012002

NIM. 1401411484
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LAMPIRAN I
MATERI AJAR

Indonesia yang dahulu disebut Nusantara merupakan suatu wilayah yang sangat
subur dan banyak menghasilkan rempah-rempah. Wilayah Nusantara dipimpin oleh raja-raja
sebagai penguasa negara atau penguasa wilayah. Banyak pedagang, baik dari wilayah
Nusantara sendiri maupun dari bangsa lain. Pedagang Eropa yang datang pertama kali
memasuki wilayah Nusantara adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Kedua bangsa ini
bersaing untuk merebut daerah hasil rempah-rempah. Lalu, bangsa Spanyol tersingkir dan
bangsa Portugis dapat menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Namun, bangsa
Indonesia dengan para raja dan penguasa daerah sebagai pemimpin tidak senang dengan
kelakuan Portugis yang ingin menjajah. Rakyat Indonesia pun berjuang mengusir Portugis
dari bumi Nusantara dengan mengangkat senjata dan mengadakan perlawanan. Perlawanan
dan perjuangan rakyat Indonesia pada waktu itu antara lain: perjuangan Pati Unus dari
Demak menentang penjajahan Portugis (1513); perjuangan Panglima Fatahillah dari Kerajaan
Demak menentang penjajahan Portugis (1526-1527); perjuangan Sultan Baabullah dari
Kerajaan Ternate menentang penjajahan Portugis (1575); perjuangan Sultan Iskandar Muda
dari Kesultanan menentang penjajahan Portugis (1607-1636). Para pedagang dari negeri
Belanda juga berduyun-duyun memasuki wilayah Nusantara, maka terjadilah persaingan
yang sangat ketat di antara pedagang kedua negara tersebut. Pada akhirnya, para pedagang
dari Portugis tersingkir dalam perebutan kekuasaan di wilayah Nusantara. Secara lambat tapi
pasti, Belanda mulai menancapkan kuku kekuasaannya untuk melakukan penjajahan.
Penjajahan Belanda terhadap Indonesia berlangsung kurang lebih 350 tahun.

1. Masa Penjajahan Belanda
Kedatangan bangsa Belanda ke tanah Nusantara dimulai pada tahun 1596. Mereka
ingin melakukan hubungan dagang dengan penduduk yang ada di wilayah Nusantara.
Untuk pertama kalinya beberapa kapal Belanda singgah di Pelabuhan Banten. Lama
kelamaan, kapal dagang Belanda yang datang semakin bertambah. Untuk mencegah
adanya persaingan yang tidak sehat di antara pedagang Belanda dan pedagang asing
lainnya (khususnya Portugis dan Spanyol), maka para pedagang Belanda mendirikan VOC
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(Vereenigde Oost Indische Compagnie). VOC, yaitu kongsi atau perserikatan perdagangan
Belanda yang ada di wilayah Nusantara. VOC didirikan pada tahun 1602 dan dipimpin
oleh seorang Gubernur Jenderal yang bernama Pieter Both. Akan tetapi, pada tanggal 31
Desember 1799 VOC dibubarkan. Kedatangan bangsa asing ke wilayah Nusantara pada
awalnya disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia. Mereka semua datang dengan
tujuan melakukan perniagaan, yaitu jual beli rempah-rempah yang memang sangat
dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Akan tetapi karena keangkuhan dan keserakahannya,
bangsa Eropa menerapkan sistem monopoli. Pada saat sistem ini diterapkan, mulailah ada
reaksi dari rakyat Indonesia. Apalagi setelah mereka menerapkan sistem kolonial. Rakyat
Indonesia bukan saja bereaksi, tetapi juga mengadakan perlawanan bersenjata. Adapun
perlawanan rakyat Indonesia dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang, antara lain sebagai
berikut.
a. Perlawanan pada Abad ke-17 dan Abad ke-18
1) Thomas Matulessy (Pattimura) di Maluku
Rakyat Maluku telah lama mengalami penindasan dari bangsa Portugis,
Spanyol dan Belanda sejak abad ke-16. Rakyat Maluku sadar betul apa makna
penjajahan yang selama ini dialaminya. Betapa hebatnya penderitaan rakyat Maluku
ketika masa Pelayaran Hongi. Rakyat Maluku semakin gelisah ketika adanya
paksaan untuk menjadi serdadu (tentara) Belanda yang akan dikirimkan ke Pulau
Jawa. Kesabaran rakyat Maluku telah habis. Mereka pun segera berencana untuk
melancarkan perlawanan. Pada tanggal 3 Mei 1817, ratusan pemuda dari Haria
mengadakan pertemuan di dalam hutan yang terletak antara negeri Tiow dan negeri
Paperu. Pertemuan itu memutuskan untuk menyerang dan menyerbu Benteng
Duurstede di Pantai Saparua yang merupakan lambang penjajahan Belanda.
Pertemuan itu juga memutuskan untuk mengajak seluruh rakyat Maluku untuk
melawan penjajahan Belanda. Rakyat Maluku bangkit menentang Belanda pada
tanggal 16 Mei 1817 di bawah pimpinan Pattimura. Beliau adalah seorang Kristen
yang taat, pandai dan cekatan. Dilahirkan pada tanggal 8 Juni 1783 dengana nama
Thomas Matulessy. Ia pernah menjadi tentara Inggris dengan pangkat sersan mayor.
Kemudian ia terkenal dengan sebutan Kapitan Pattimura. Di dalam pertempuran itu
semua penghuni benteng mati terbunuh. Benteng dihancurkan, bahkan Residen
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Belanda yang bernama Van den Berg tewas dalam peristiwa itu. Kemudian Belanda
mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Mayor Beetjes. Begitu pasukan bantuan
itu mendarat di Muara Sungai Waisisil, langsung dipukul mundur oleh Pattimura.
Mayor Beetjes tewas dalam pertempuran tersebut. Pasukan Belanda lainnya yang
dipimpin Overste Meyer dan Laksamana Buykes juga dapat dipukul mundur. Rajaraja kecil di Maluku turut membantu perjuangan Pattimura, seperti Raja Lha, Nolot,
Tuhaja, Itawaku dan Ihamaku. Selain itu juga Pattimura dibantu oleh Philip
Latumahimma dan seorang putri raja Maluku yang bernama Martha Khristina
Tiahahu yang berusia 18 tahun. Belanda merasa kewalahan dengan perlawanan dari
pasukan Pattimura ini. Lalu, Belanda mengajak Pattimura untuk berunding, namun
ditolaknya dengan tegas. Belanda semakin meningkatkan serangannya untuk
mendesak Pattimura. Akibatnya beberapa pimpinan pasukan Pattimura dapat
ditangkap. Pattimura juga akhirnya dapat ditangkap, beliau dijatuhi hukuman mati
dengan cara digantung di depan Benteng Viktoria pada tanggtal 16 Desember 1817.
Penangkapan Pattimura disebabkan adanya pengkhianatan dari Raja Boi. Ia
menunjukkan tempat pertahanan Pattimura kepada Belanda. Begitu juga dengan
Raja Paulus Tiahahu, ayah Martha Khristina Tiahahu ditembak mati di hadapan
rakyatnya. Martha Khristina Tiahahu sendiri diasingkan ke Pulau Jawa, namun
sebelum sampai di Pulau Jawa beliau wafat, yaitu pada tanggal 2 Januari 1818.
2) Tuanku Imam Bonjol
Tuanku Iman Bonjol adalah pemimpin Perang Padri tahun 18211837.
Penyebab timbulnya Perang Padri adalah adanya pertentangan antara kaum adat
dengan kaum Islam (ulama). Kaum adat terdiri atas raja dan para pengikutnya,
sebagian Besar masyarakat Minangkabau dikuasai oleh kaum adat. Perbuatan dan
adat kebiasaan para penghulu adat sangat bertentangan

dengan hukum-hukum

Islam.Seperti kebiasaan hidup mewah, berjudi, minum minuman keras dan
menyambung ayam. Sikap hidup yang demikian menimbulkan kerawanan sosial. Di
dalam masyarakat, sering

terjadi pencurian, perampokan serta menimbulkan

kegelisahan masyarakat. Akibat yang lebih jauh lagi adalah membawa kemelaratan
terhadap rakyat. Pada awal abad ke-19 terjadi perubahan. Pada saat itu mulai
banyak orang Minangkabau yang pergi menunaikan ibadah haji. Selama
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menunaikan rukun Islam ke-5 itu. Di tanah suci Arab sedang terjadi gerakan ahabi,
yaitu gerakan yang menghendaki agar ajaran Islam dilaksanakan secara murni
sesuai dengan Alquran dan Hadis Rosul. Sepulangnya dari haji, orang Minangkabau
menyebarkan ajaran Wahabi tersebut. Para pengikutnya disebut Kaum Padri. Kaum
Padri menentang kebiasaan dan adat istiadat yang merusak masyarakat, terutama
yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pimpinan kaum Padri adalah Peta Syarif.
Beliau dikenal dengan nama Iman Bonjol atau Tuanku Imam Malim Besar. Beliau
dilahirkan pada tahun 1772 di anjung Bunga Pasaman, Sumatera Barat. Iman
Bonjol mewajibkan pengikutnya memakai pakaian dan sorban putih. Oleh karena
itu, mereka disebut kaum Putih.
Perbedaan antara kedua kaum itu menimbulkan permusuhan yang akhirnya
meningkat menjadi perang saudara. Perang saudara ini menjadi meningkat setelah
kekuasaan asing campur tangan. Belanda memanfaatkan pertentangan yang sedang
terjadi di Minangkabau saat itu. Pada tanggal 10 Februari 1821, Belanda
mengadakan perjanjian antara kaum adat dengan Gubernur Jenderal Belanda. Atas
dasar perjanjian itulah beberapa daerah dikuasai oleh Belanda. Mereka pun bersiapsiap untuk menghadapi kaum Padri. Kaum Padri mengetahui rencana tersebut,
mereka segera membuat benteng yang besar dan luas di daerah Bonjol. Akhirnya,
Belanda menyerang kaum Padri dengan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Raaf.
Pertempuran dasyat pun tak bisa dihindarkan lagi. Tuanku Imam Bonjol
menyambut Belanda dengan perlawanan yang gigih. Imam Bonjol dibantu oleh
sejumlah ulama dan penghulu yang memihak kepadanya, seperti Tuanku Nan
Renceh, Haji Miskin, Haji Piabang dan Haji Sumanik. Belanda mendirikan benteng
di Bukittinggi dan Batusangkar. Walaupun demikian, Belanda tidak dapat
mengalahkan pasukan kaum Padri. Dalam pertempuran itu, Tuanku Nan Renceh
gugur dan menjadi pahlawan bangsa. Pada tahun 1825, di Pulau Jawa sedang terjadi
Perang Diponegoro. Belanda menghadapi kesulitan. Mereka harus mengerahkan
kekuatan militernya ke Pulau Jawa. Oleh karena itu, Belanda bermaksud
mengadakan perjanjian damai dengan Imam Bonjol. Pada tanggal 29 Oktober 1825,
Belanda berhasil mengadakan perjanjian damai dengan kaum Padri yang terkenal
dengan Perjanjian Padang. Isi perjanjian tersebut adalah “Kedua belah pihak
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sepakat mengadakan gencatan senjata.” Setelah perjanjian itu, selama 4 tahun
tanah Minangkabau aman, tidak ada peperangan antara kaum Padri dengan
Belanda. Ketika Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830, pasukan Belanda
dialihkan untuk menyerang Imam Bonjol. Pada pertengahan tahun 1832, Belanda
mengirimkan pasukannya ke Sumatera Barat. Benteng Padri yang kuat itu pun
berhasil direbut Belanda. Namun, pada tahun 1833 benteng itu dapat direbut
kembali oleh pasukan Imam Bonjol dari tangan Belanda. Belanda terus berusaha
menundukkan Iman Bonjol. Kini, Belanda menggunakan siasat Benteng. Pasukan
Belanda yang dipimpin Jenderal Michiels. Ketika itu, kaum Padri sudah bersatu
dengan kaum adat untuk bersama-sama melawan Belanda. Walaupun senjata
pasukan Belanda lengkap dan banyak, tetapi mereka baru berhasil menguasai
benteng Bonjol pada bulan Oktober 1837. Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda
pada tanggal 25 Oktober 1837. Pada tanggal 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol
dipindahkan ke Ambon Maluku. Kemudian pada tahun 1841, dipindahkan ke
Manado di Sulawesi Utara. Pada tanggal 6 November 1864, beliau wafat dalam usia
92 tahun. Dimakamkan di kampung Pineleng dekat Kota Manado.
3) Pangeran Diponegoro
Pangeran Diponegoro semasa kecilnya bernama Ontowiryo. Dilahirkan di
Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau adalah putra Sultan Hamengku
Buwono III. Beliau mendapat pendidikan agama Islam, keprajuritan dan
kepahlawanan. Juga budi pekerti, cinta kepada sesama manusia, cinta bangsa dan
cinta tanah air. Berkat pendidikan nenek buyutnya, Pangeran Diponegoro
menyadari benar bahwa kemerosotan bangsa dan negaranya adalah akibat adanya
penjajahan Belanda. Alasan lain yang mendorong Pangeran Diponegoro melakukan
perlawanan terhadap Belanda sangatlah banyak. Kerajaan Mataram yang demikian
besarnya pecah menjadi 4 kerajaan kecil akibat campur tangan Belanda, yaitu
Kerajaan Yogyakarta, Kerajaan Surakarta, Kerajaan Paku Alam, dan Kerajaan
Mangkunegaraan. Bahkan Patih Kerajaan Yogyakarta yang bernama Danureja IV
mendukung penjajahan Belanda. Ia turut serta memeras rakyat. Oleh karena itu,
Pangeran Diponegoro tidak menyukai terhadap patih kerajaan tersebut. Kemarahan
Pangeran Diponegoro terhadap Belanda memuncak ketika Patih Danureja IV,
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suruhan Daendels memasang tonggak-tonggak di atas tanah milik Pangeran
Diponegoro di Tegalejo. Hal itu dilakukan tanpa seizin Pangeran Diponegoro
terlebih dahulu. Pada tanggal 20 Juli 1825, pasukan Belanda melakukan serangan
ke Tegalrejo. Hal ini membangkitkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Daerah
Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kedu dan Banyumas juga ikut berontak. Kedu
dijadikan pusat perlawanan dan pemerintahan Pangeran Diponegoro. Markas
besarnya terletak di Gunung Manoreh. Perlawanan Diponegoro dibantu pula oleh
teman-temannya. Pangeran Mangkubumi dan Kiai Maja sebagai penasehat.
Pangeran Ngabehi Jayakusuma dan

Sentot Alibasya Prawirodirjo sebagai

panglimaperang. Ada pula bantuan dari Imam Musba dan Prawirokusumo.
Pengaruh perlawanan Pangeran Diponegoro sampai pantai utara Jawa. Rakyat
mengangkat Pangeran Diponegoro menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdulhamid
Herucakra Amirul Mukminin Sayidin Panatagama. Perang Diponegoro berlangsung
bertahun-tahun, mulai tanggal 20 Juli 1825 sampai 28 Maret 1830. Siasat Perang
Diponegoro adalah gerilya. Markasnya terus berpindah-pindah, mula-mula di
Tegalrejo kemudian pindah ke Selarong, Plered, Sala, Kedu, Bagelen, Banyumas,
Tegal dan Pekalongan. Belanda mendatangkan serdadu dari negerinya untuk
mengadakan tekanan dan gerak cepat. Beberapa daerah dapat dikuasasi Belanda,
yaitu Madiun, Bojonegoro, Pati, Semarang dan Pekalongan. Bahkan, Belanda terusmenerus mengadakan tekanan agar pasukan Pangeran Diponegoro keluar dari
Yogyakarta dan Surakarta. Siasat Belanda adalah siasat Benteng (Benteng Stelsel).
Akibatnya, daerah gerilya semakin sempit dan tidak dapat bergerak. Pada tahun
1829, Kiai Maja tertangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan ke Manado.
Sebulan kemudian, Sentot Alibasya justru menyerah kepada Belanda. Ia dikirim ke
Sumatera untuk memerangi Imam Bonjol dalam Perang Padri. Akhirnya, ia wafat di
Bengkulu. Walaupun sudah ditinggalkan oleh para pembantunya, Pangeran
Diponegoro terus berjuang. Panglima tentara Belanda, Jenderal de Kock meminta
agar Pangeran Diponegoro mau melakukan perundingan dengan menjamin
keselamatannya. Perundingan dilakukan di Magelang, namun Jenderal de Kock
mengingkari janjinya. Secara tiba-tiba seluruh pengikut Pangeran Diponegoro
dilucuti senjatanya dan Pangeran Diponegoro ditangkap. Dari Magelang, Pangeran
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Diponegoro dibawa ke Semarang dengan kapal kemudian ke Batavia. Dari Batavia,
Pangeran Diponegoro dibawa ke Manado (1830), kemudian dipindahkan ke
Ujungpandang (1834). Beliau ditahan di Fort Rotterdam (benteng Makassar).
Setelah ditahan selama 24 tahun oleh Belanda, pada tanggal 18 Januari 1855 beliau
wafat dan dimakamkan di Kota Ujungpandang. Perlawanan Pangeran Diponegoro
ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas. Bagi Belanda, Perang
Diponegoro telah menelan korban yang cukup besar, yaitu telah kehilangan 8.000
orang Eropa dan 7.000 orang pribumi serta menelan biaya yang tinggi, yaitu 20 juta
gulden.
4) Pangeran Antasari
Mulai abad ke-17, VOC telah melakukan hubungan dagang dengan rakyat
Banjarmasin. Antara lain jual beli rotan, intan, emas dan lada. Bahkan, pada saat
Sultan Rahmatullah berkuasa, VOC diberi izin mendirikan kantor dagang. Namun,
ketika VOC menerapkan sistem monopoli, rakyat Banjarmasin melakukan reaksi
penolakan. Akhirnya, VOC menyingkir dari Banjarmasin. Sultan Tahmiditillah II
bersengketa dengan Pangeran Amir, lalu Belanda mengambil kesempatan. Belanda
memihak kepada Sultan Tahmiditillah II, Pangeran Amir berhasil ditangkap dan
diasingkan ke Sailan. Berkat bantuannya itu, Belanda mendapat daerah Pagatan,
Pasir, Kotawaringin, dan lainnya. Akhirnya, Banjar dikuasai Belanda sejak tahun
1636. Pada tahun 1816, Belanda menerima kembali kekuasannya dari Inggris.
Dengan segera Belanda mengadakan perjanjian dengan kerajaankerajaan yang ada
di wilayah Nusantara termasuk dengan Kesultanan Banjar. Pada saat itu,
Kesultanan Banjar dipegang oleh Sultan Adam (18251857). Pada tahun 1826,
Belanda berhasil menguasai Kesultanan Banjar. Oleh karena itu, Pangeran Antasari
meninggalkan keraton (pasirapan). Kemudian beliau hidup di pedesaan bersamasama rakyat biasa. Jadi, beliau mengetahui benar penderitaan rakyat. Pangeran
Antasari adalah putra dari Pangeran Mashud dan cucu dari Pangeran Amir. Pada
masa berkuasa, Sultan Adam telah mengangkat Pangeran
Abdurakhman sebagai putra mahkota. Akan tetapi, pada tahun 1852
Pangeran Abdurakhman wafat dan meninggalkan 2 orang putra, yaitu Pangeran
Tamjidillah dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1857, Sultan Adam meninggal
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dunia. Di dalam surat wasiatnya beliau menyatakan bahwa yang akan
menggantikannya adalah Pangeran Hidayat. Pihak Belanda melalui residennya yang
bernama Van Hengst tidak setuju. Belanda lebih menyukai Pangeran Tamjidillah
untuk menjadi sultan Banjar. Pangeran Tamjidillah sendiri tidak disukai oleh rakyat
karena tidak taat beragama, suka hidup berfoya-foya dan sangat dekat dengan
Belanda. Pada bulan April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang pospos
Belanda. Perlawanan rakyat bergelora dan meluas kemana-mana. Benteng Belanda
di Pangaron digempur, kemudian menguasai Muning dan Martapura. Beliau
dibantu oleh Surapati, Kiai Demang Leman, Kiai Adipati Mangkunegara, Kiai
Sultan Kara, Kiai Langlang, Haji Masrum, Haji Bayusin, Tumanggung Singapati
dan Cakrawati. Taktik perangnya adalah siasat gerilya. Tumanggung Surapati
berhasil membakar kapal Belanda, yaitu Onrust di Sungai Barito. Pangeran Hidayat
kemudian bergabung melawan Belanda. Mengetahui kejadian itu, Belanda segera
menghapuskan Kesultanan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860. Sambil terus
melakukan penekanan, Belanda juga membujuk Pangeran Hidayat untuk berunding.
Akhirnya, Pangeran Hidayat ditangkap dan diasingkan ke Cianjur Jawa Barat.
Pangeran Antasari terus melakukan perlawanan, harapan rakyat Banjar untuk
mengangkat Pangeran Hidayat menjadi Sultan sudah hilang. Untuk itu, rakyat
mengangkat Pangeran Antasari untuk menggantikannya. Ia pun memperoleh gelar
Panembahan Amiruddin Khalifat ul Mu’minin sebagai pengganti Sultan Adam.
Walaupun sudah diangkat menjadi sultan, Pangeran Antasari tidak mau berdiam
diri di keraton. Beliau memilih tinggal di benteng-benteng atau markas-markas
pertahanan di dalam hutan belantara. Beliau terus berjuang walaupun usianya
semakin tua. Pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat di Hulu
Teweh (Kalimantan Selatan). Perlawanan rakyat Banjar terus berkobar. Walaupun
akhirnya Belanda dapat menangkap beberapa pemimpin pasukan Pangeran Antasari
yang bermarkas di gua-gua, yaitu Kiai Demang Leman dan Tumanggung Aria Pati.
Tahun 1866, Haji Buyasin gugur di medan perang. Sementara Kiai Demang Leman
digantung Belanda. Putra-putra Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan
ayahandanya, antara lain Sultan Seman hingga meninggalnya pada tahun 1905
.

255

5) Raja Buleleng
Hubungan masyarakat Bali dengan bangsa Belanda terjadi pada abad ke-17.
Ketika itu, VOC sering mengadakan hubungan dagang. Sering kali VOC berusaha
untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja Bali, tetapi tidak berhasil. Di Pulau
Bali pada saat itu terdapat beberapa kerajaan, antara lain Kerajaan Buleleng,
Karang Asem, Klungkung, Gianjar, Badung, Tabanan, Mengwi dan Jembrana.
Usaha Belanda untuk mengadakan perjanjian dengan kerajaan yang ada di Bali baru
berhasil pada tahun 1841. Perjanjian itu ditandatangani oleh Raja Klungkung,
Badung, Buleleng dan Karang Asem. Dalam perjanjian itu disebutkan raja-raja Bali
mengakui kekuasaan Belanda dan mengizinkan pengibaran bendera Belanda di
daerahnya. Masalah yang menyulitkan hubungan Belanda dengan Kerajaan Bali
adalah berlakunya Hak Tawan Karang, yaitu hak Raja Bali untuk merampas perahu
yang terdampar di wilayahnya. Belanda banyak mengalami kerugian dengan
berlakunya Hak Tawan Karang tersebut. Pada tahun 1844, di Pantai Pracak dan
Sangit terjadi perampasan terhadap kapal-kapal Belanda yang terdampar. Asisten
Residen Banyuwangi Ravia de Lignij datang ke Bali untuk membuat perjanjian
penghapusan Tak tawan Karang ini. Dia pun menuntut Kerajaan Bali tunduk
kepada kekuasaan Belanda. Raja Buleleng dan patihnya menolak kedua tuntutan
itu. Apalagi Belanda menuntut ganti rugi atas kapal-kapalnya yang dirampas. Raja
Buleleng, I Gusti Ngurah Made dan patihnya I Gusti Ketut Jelantik segera
menyiapkan pasukannya beserta perlengkapan untuk menentang Belanda. Pada
tanggal 24 Juni 1846, Belanda mengirimkan ultimatum agar dalam tempo 3 x 24
jam, Raja Buleleng mengakui kekuasaan Belanda dan menghapuskan Hak Tawan
Karang. Namun hingga batas waktu tanggal 27 Juni 1846, Raja Buleleng tetap
menolak. Selain itu, Raja Karang Asem pun menentang Belanda. Tepat tanggal 27
Juni 1846, Belanda mengirim pasukannya dan mendarat di pantai Buleleng, bagian
utara Bali. Pertempuran berjalan sengit dan meluas sampai ke kampung-kampung
dan sawah-sawah. Belanda berhasil menekan perlawanan rakyat Bali, bahkan
berhasil menduduki benteng prajurit Bali. Belanda meneruskan penyerangannya ke
Singaraja, ibu kota Kerajaan Buleleng. Pada tanggal 29 Juni 1846, istana raja dapat
diduduki Belanda. Raja Buleleng dan patihnya beserta pasukannya terpaksa mundur
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ke Benteng Jagaraga. Jatuhnya Benteng Jagaraga memengaruhi raja-raja yang lain
untuk bersikap lemah. Pada tanggal 20 September 1906, Belanda menyerang
Kerajaan Badung yang masih menggunakan Hak Tawan Karang. Keluarga kerajaan
menyambut kedatangan Belanda dengan Perang Puputan, yaitu perang sampai tetes
darah penghabisan. Akhirnya pada awal abad ke-20, seluruh Kerajaan Bali dapat
ditundukkan oleh Belanda.
6) Perlawanan Rakyat Aceh
Perlawanan rakyat Aceh merupakan yang terberat yang dirasakan oleh
Belanda. Pada tahun 1873, Belanda mengirim ekspedisi militer pertama ke Aceh
dan mendapat perlawanan dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berlindung di sekitar
Mesjid Raya Aceh. Dalam pertempuran itu, pasukan rakyat Aceh berhasil
menembak Jenderal Kohler hingga tewas. Akhirnya, serangan Belanda pertama itu
tidak berhasil. Ekspedisi militer kedua terjadi pada tahun 1874, dipimpin oleh
Mayor Jenderal Van Swieten. Pertempuran terjadi kembali di sekitar Mesjid Raya
Aceh. Pasukan rakyat Aceh dipimpin oleh Panglima Polim. Belanda mengarahkan
serangannya ke istana. Melalui pertempuran yang berjalan sengit, istana dapat
dikuasai oleh Belanda. Perlawanan terhadap Belanda terus terjadi di mana-mana,
antara lain:
a) perlawanan rakyat Aceh di daerah Pidie dipimpin oleh Teungku Cik Di Tiro;
b) Teuku Umar dengan istrinya Cut Nyak Din memimpin di Aceh bagian barat.
Walaupun istana telah direbut Belanda, tetapi perjuangan rakyat Aceh terus
berkobar. Daerah-daerah di luar kota dikuasai sepenuhnya oleh para pejuang Aceh.
Mereka dipimpin oleh para teuku (panglima) dan teungku (ulama). Mayor Jenderal
Van Swieten diganti oleh Jenderal Pel. Namun Jenderal Pel tewas dalam
pertempuran di Tonga. Melihat kenyataan itu, pemerintah kolonial Belanda
akhirnya mengirim seorang misionaris ahli agama Islam untuk mempelajari adat
istiadat rakyat Aceh. Ia bernama Dr. Snouck Hurgronje dengan menggunakan nama
samaran Abdul Gafar. Ia meneliti kehidupan rakyat Aceh dengan ikut berbaur ke
dalamnya. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:
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a) seorang sultan tidak mempunyai kekuasaan tanpa adanya persetujuan dari
bawahannya;
b) ulama sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil
kerja Dr. Snouck Hurgronje ini, Belanda menyusun kebijakan sebagai berikut:
a) melakukan politik memecah kekuatan rakyat;
b) ulama harus dihadapi dengan kekuatan militer;
c) dipisahkannya kaum ulama dengan bangsawan;
d) dibukanya kesempatan bagi anak-anak bangsawan untuk dijadikan pamong
praja.
Dengan tekanan yang keras, satu per satu pimpinan rakyat Aceh dapat
ditaklukan. Baik dengan jalan ditangkap maupun menyerahkan diri. Dengan
hilangnya para pemimpin rakyat Aceh, akhirnya Aceh dapat dikuasai oleh Belanda
pada tahun 1904. Demikianlah tidak ada satu pun rakyat atau kerajaan dan
penguasa di wilayah Nusantara yang menyerah begitu saja kepada penjajah. Mereka
berjuang mempertaruhkan segala harta, masa depan, bahkan nyawa untuk membela
dan mempertahankan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka.
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LAMPIRAN II
MEDIA AUDIOVISUAL

Kartu jawaban dan kartu pertanyaan
Pemimpin perang padri
ialah .....?

Imam Bonjol

Pemimpin erlawanan
melawan belanda di maluku?

Patimura

Hak tawan karang
berlaku di...?

Kerajaan buleleng bali
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LAMPIRAN 3
KISI-KISI SOAL SIKLUS I
Kelas/Semester

: V (Lima)/II (Dua)

Mata pelajaran

: IPS

Pokok bahasan

: Masa Penjajahan Belanda di Indonesia

Ranah
Indikator

Teknik

Tujuan

R

R

R

Pembelajaran

K

P

A
√

2.1.1 Mendeskripsikan 1. Tujuan

Bentuk soal

penilaian

Lembar

Teknik non

awal mula kedatangan

Pembelajaran

pengamatan

tes dengan

bangsa

no 1

sikap

Observasi

belanda

di

Indonesia
2.1.2

2. Tujuan

Menyebutkan

tokoh pejuang pada
masa

penjajahan

Belanda
2.1.3

pembelajaran

pada

masa

penjajahan Belanda

Kunci

Tingkat

jawaban

kesukaran

Terlampir

Pihan ganda Teknik tes

Piihan ganda Terlampir

dan uraian

no 1

tertulis

Mudah

no 2
3. Tujuan

√

pembelajaran
Menguraikan

perjuangan para tokoh
pejuang

√

No Soal

Pihan ganda Teknik
dan uraian

tes Pilgan no 2

Terlampir

Mudah

tes Pilihan

Terlampir

Sedang

tertulis

no 3
4. Tujuan
pembelajaran
no 4

√

Pihan ganda Teknik
dan uraian

tertulis

ganda no 3,
4, 5, 6 dan
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uraian no 1

5. Tujuan
pembelajaran
no 5

√

Pihan ganda Teknik
dan uraian
tertulis

tes Pilihan
Terlampir
ganda 7, 8
dan uraian no
2

6. Tujuan
pembelajaran
no 6

√

Lembar
pengamatan
sikap

Teknik Non
Tes dengan
Observasi

Terlampir

7. Tujuan

√

Lembar
pengamatan
sikap

Teknik Non
Tes dengan
Observasi

Terlampir

Lembar
pengamatan
psikomotor

Teknik Non
Tes dengan
Observasi

Lembar
pengamatan
sikap

Teknik Non
Tes dengan
Observasi

pembelajaran

Sedang

no 7
√

8. Tujuan
pembelajaran
no 8
√

9. Tujuan
pembelajaran
no 9
10. Tujuan

√

Pihan ganda Teknik
dan uraian
tertulis

tes

Uraian no 3, Terlampir
4

sedang
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pembelajaran
no 10
11. Tujuan

√

Pihan ganda Teknik

pembelajaran

tes Uraian no 5

dan uraian

tertulis

Lembar

Teknik Non

pembelajaran

pengamatan

Tes dengan

no 12

psikomotor

Observasi

Lembar

Teknik Non

pembelajaran

pengamatan

Tes dengan

no 13

sikap

Observasi

Lembar

Teknik Non

pembelajaran

pengamatan

Tes dengan

no 14

sikap

Observasi

Lembar

Teknik Non

pembelajaran

pengamatan

Tes dengan

no 15

sikap

Observasi

Terlampir

no 11
√

12. Tujuan

13. Tujuan

14. Tujuan

15. Tujuan

√

√

√

Terlampir

Sulit

262

LAMPIRAN IV

Nama

EVALUASI

:

No Presensi:
Kelas

:

EVALUASI

A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c atau d sebagai jawaban yang
benar!
1. Pada tahun berapa Bangsa Belanda pertama kali tiba di Indonesia?
a. 1677
b. 1596
c. 1602
d. 1676
2. Belanda mendarat pertama kali di Indonesia tepatnya didaerah?
a. Banten
b. Aceh
c. Kalimantan
d. Madura
3. Raja dari kerajaan mataram yang menentang penjajahan Belanda ialah......
a. Sultan ageng tirtayasa

b. Sultan Agung Hanyakrakusuma
c. Pattimura
d. Diponegoro
4. Pada awalnya kedatangan belanda dibanten disambut baik tetapi akhirya di usir oleh....
a. Pattimura
b. Sultan ali
c. Diponegoro
d. Sultan Ageng Tirtayasa
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5. Pahlawan yang berasal dari Yogyakarta yang mempunyai nama kecil Mas Ontowiryo
adalah.........
a. Pattimura
b. Sultan hasanudin
c. Pangeran Diponegoro
d. Imam Bonjol
6. Dalam Perjuangannya pangeran diponegoro dibantu oleh.........

a. Dipokusumo Pangeran Mangkubumi, Sentot Pawirodirjo, Pangeran
Suriatmojo, dan dipokusumo
b. Sultan ageng dan sultan tirtayasa
c. Patih dipokusumo
d. Sultan trenggono dan patih dikusumo
7. Perjuangan Rakyat aceh melawan Belanda dipimpin Oleh......
a. Imam Bonjol
b. Pattimura
c. Teuku Umar dan Cut Nyak Dien dari Aceh
d. Pangeran dipokusumo
8. Thomas matulessy (Patimura) merupakan tokoh yang melawan belanda di daerah ....
a. Sumatera utara
b. Aceh
c. Maluku
d. Jawa tengah
9. Tokoh pemimpin perang padri adalah ....
a. Patimura
b. Sultan hasamudin
c. Tuanku imam bonjol
d. Diponegoro
10. Perang diponegoro berlangsung dari tahun ...
a. 20 juli 1825 sampai 28 maret 1830
b. 20 januari 1825 sampai 28 maret 1830
c. 12 juli 1825 sampai 28 maret 1830
d. 12 januari 1825 sampai 28 maret 1830
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat!
1. Sebutkan 3 pahlawan yang mengusir penjajahan belanda di pulau Sumatra!
2. Sebutkan penyebab khusus dan umun terjadinya perang diponegoro!
3. Sebutkan penyebab Perang sampai darah penghabisan di Kerajaan Bali melawan
kedatangan belanda dan sebutkan tokoh pahlawan yang memimpin perang tersebut!
4. Sebutkan penyebab perang Padri dan siapakah yang pahlawan yang memimpin
perlawanan tersebut!
5. Apa sajakah penderitaan Rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda!
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LAMPIRAN V
KUNCI JAWABAN

A. Pilihan ganda
1. C
2. A
3. B
4. D
5. C
6. A
7. C
8. C
9. C
10. A

B. Isian
1. Tuanku Imam Bonjol, cut nyak dien dan teuku umar
2. Penyebab khususnya belanda membangun jalan diatas makam leluhur pangeran
Diponegoro sedangkan penyebab khususnya penindasan rakyat oleh belanda yang
sewenang-wenang
3. Kerajaan Buleleng bali mempunyai peraturan Hak tawan Karang sehingga pada saat
itu kapal belanda yang mendarat di bali harus menjadi milik raja karena belanda tidak
mengikuti peraturan ini maka terjadilah perang perebutan sampai titik darah
penghabisan melawan belanda yang dipimpin oleh Raja Buleleng I Gusti Ngurah
Made dan Patihnya I Gusti Ketut
4. Kaum Padri menentang kebiasaan dan adat istiadat yang merusak masyarakat,
terutama yang bertentangan dengan ajaran Islam Perbedaan antara kedua kaum itu
menimbulkan permusuhan yang akhirnya meningkat menjadi perang saudara. Perang
saudara ini menjadi meningkat setelah kekuasaan asing campur tangan. Belanda
5. Rakyat idonesia harus menjadi pekerja rodi tanpa bayaran, belanda merampas harta
penduduk dan terjadinya kelaparan
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LAMPRIRAN VI
Bobot Soal
Mudah : Sedang : Sulit
20%

: 40%

:20%

3

:9

:3

PENILAIAN
Penskoran
A. Pilihan Ganda
Skor tiap nomor

=1

Skor tiap maksimal

= 10

B. Uraian
Skor tiap nomor

=4

Skor tiap maksimal

= 20

Nilai Akhir

= skor A + skor B

x 10

3
Nilai Maksimal

= 100

Nilai Minimal

=0

Instrumen pengamatan Karakter/sikap
Petunjuk:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak.
(Rusman, 2013: 98)
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Karakter/sikap
Bertanggung
jawab

Bekerja sama

Kegiatan yang mencerminkan
Karakter

Pesan Guru dalam
pembelajaran

1. Mengerjakan
tugas
kelompok
secara
bersama-sama
2. Mencari pasangan kartu

Siswa mengerjakan tugas
diskusi kelompok bersamasama
Siswa
berusaha
mencari
pasangan kartunya

3. Mengerjakan
tugas
individu yang diberikan

Siswa mengerjakan tugas
individu yang diberikan guru

4. Menaati peraturan dalam
pembelajaran

Siswa
menaati
semua
peraturan yang telah disepakati

1. Bersedia
berkumpul
dengan kelompokknya

Siswa berkumpul
kelompoknya

2. Mendiskusikan
kelompok

Siswa mengerjakan tugas
diskusi kelompok bersamasama
Sesama anggota kelompok
terjalin komunikasi yang baik
tidak membeda-bedakan

Ayo anak-anak berkumpul
sesuai
kelompoknya
kemudian diskusikanlah
Anak-anak silakan mencari
pasangan kartunya dengan
waktu 5 menit
Silakan
anak-anak
mengerjakan soal evaluasi
Bapak beri waktu 15 menit
Anak-anak nanti dalam
mencari pasangan kartu bila
sudah
mendapatkan
pasangan segera duduk dan
berdiskusi
Silakan anak-anak
berkumpul sesuai
kelompoknya
Anak-anak
silakan
berdiskusi
Bapak
beri
waktu 10 menit
Bapak harap semua anggota
kelompok berdiskusi
memberikan pendapatnya

tampak
(√)

Deskriptor

tugas

3. Tidak membeda-bedakan
dalam
komunikasi
pengerjaan
tugas
kelompok
4. Membantu
kelompok/pasangan yang
mengalami
kesulitan
menjawab tugasnya

Skor

dengan

Bila
terdapat
pasangan Anak-anak
kesulitan dalam berdiskusi berdiskusi
siswa
lainnya
membantu pasangannya
memecahkan masalahnya

silakan
dengan

Keterampilan
situasi
pembelajaran
Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Eksplorasi

Elaborasi
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Disiplin

1. Datang dalam kelas tepat
waktu
2. Memakai seragam sesuai
dengan tata tertib

3. Mengerjakan
tugas
kelompok sesuai tepat
waktu
4. Mengerjakan
tugas
individu sesuai batasan
yang diberikan
Menghargai
1. Menghargai
pendapat
pendapat orang
pasangannya
lain
2. Menghargai
pendapat
kelompok lainnya walau
berbeda
3. Memperhatikan jika ada
yang presentasi
4. Mau menerima saran dan
kritikan
Percaya diri

1. Mengikuti pembelajaran
dengan sungguh-sungguh
2. Berani bertannya
3. Berani
pendapat

memberikan

Siswa
datang
sebelum Untuk mengecek kehadiran
pembelajaran dimulai
anak-anak bapak akan
melakukan presensi
Siswa
memakai
seragam Anak-anak kalian harus
sesuai ketentuan
memakai seragam sesuai
ketentuan
Siswa mengumpulkan LKK Anak-anak
waktu
sesuai batas waktu yang berdiskusi
telah
habis
ditentukan
silakan di kumpulkan
Siswa mengumpulkan evaluasi Anak-anak
waktu
sesuai batas waktu yang mengerjakan evaluasi telah
ditentukan
habis silakan di kumpulkan
Siswa mampu menghargai Anak-anak
dalam
pendapat pasangan kartunya
mengerjakan
silakan
didiskusikan
dengan
pasangan kartunya
Siswa mampu menghargai Anak-anak
harus
pendapat kelompok lain
menghargai pendapat orang
lain
Siswa memperhatikan jika ada Anak-anak kalian harus
kelompok yang presentasi
menghargai
pendapat
kelompok lainnya
Siswa mau memberi tambahan Jika
ada
masukan
jawaban dari kelompok lain pendapat/jawaban silakan
dan jawaban guru
dipahami
Siswa
menyimak
dan Anak-anak
silakan
mengikuti pembelajaran
diperhatikan
Siswa berani bertanya tentang Silakan siapa yang ingin
materi pembelajaran
mengutarakan pendapatnya
Siswa berani mengemukakan Ayo silakan siapa yang
pendapatnya tentang materi ingin
mengemukakan
pembelajaran
pendapatnya

Eksplorasi

Eksplorasi

Eksplorasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi
Elaborasi
Eksplorasi
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Jujur

4. Bersedia ketika dipanggil
untuk
mewakili
presentasi kelompoknya
1. Membuat
dan
mengerjakan tugas secara
benar
2. Tidak mencontek atau
memberi contekan
3. Tidak
mencari
dan
memberi jawaban pada
kelompok
lain
saat
diskusi kelompok
4. Mempresentasikan hasil
diskusi yang merupakan
hasil pemikiran diskusi
dengan kelompokknya

Siswa bersedia maju ketika Ayo siapa yang ingin maju
dipanggil
Bapak beri kempatan

Eksplorasi

Siswa mengerjakan soal sesuai Silakan
anak-anak
petunjuk
dikerjakan tugasnya sesuai
petunjuk
Siswa
tidak
melakukan Jangan ada yang mencontek
kecurangan mencontek
kerjakan dengan baik
Siswa
tidak
melakukan Jangan ada yang memberi
kecurangan memberi jawaban jawaban pada kelompok
pada kelompok lain saat lain kerjakan dengan baik
berdiskusi
Siswa
mempresentasikan Silakan
dipresentasikan
sesuai hasil diskusi yang hasil
diskusi
dengan
merupakan hasil pemikiran pasangan kartunya
diskusi kelompoknya

Elaborasi

Elaborasi
Elaborasi

Elaborasi
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Instrumen pengamatan Psikomotor
Kriteria Penilaian:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua.
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor.
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor.
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor.
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak.
(Rusman, 2013: 98)
Aspek Psikomotor

Deskriptor

1. Bergerak mencari
pasangan kartu

a. Bersegera
berkumpul
dalam
pembagian kelompok Pertanyaan
dan kelompok Jawaban
b. Setelah mendapatkan perintah untuk
mencari pasangan kartu, siswa
bersegera mencari pasangannya.
c. Setelah mendapatkan pasangan
kartu, siswa bersegera duduk.
d. Bergerak mencari pasangan dengan
aktif mencari pasangannya(saling
bertanya)
2. Mempresentasikan a. Bersegera ketika dipanggil untuk
hasil diskusi
presentasi
b. Posisi tubuh dan membaca saat
presentasi tegap
c. Suara lantang menjangkau seluruh
ruang kelas
d. Membaca diskusi dengan lancar

Tampak
(√)

Skor
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LAMPRIRAN VII
SINTAKS
Sintaks model Make A Match dengan media Audio Visual dalam pembelajaran
IPS mengacu pada sintaks model Make A Match menurut Huda (2013: 252-253)
dimodifikasi dengan media Audio Visual (Arsyad,2014: 143-144) adalah sebagai berikut:
Penggabungan Model Make A
Match dengan media Audio
Visual
1. Guru menyiapkan media
pembelajaran yaitu media
Audio Visual
2. Guru
melakukan
apersepsi.
3. Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran.
4. Guru
menyampaikan
materi
pembelajaran
dengan
menggunakan
media Audio Visual.
5. Siswa
mendengarkan
penjelasan dari guru.
6. Siswa dibagi ke dalam 2
kelompok,
misalnya
kelompok
A
dan
kelompok B.
7. Guru membagikan kartu
pertanyaan
kepada
kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B.
8. Guru
menyampaikan
kepada
siswa
bahwa
mereka harus mencari /
mencocokkan kartu yang
dipegang dengan kartu
kelompok lain. Guru juga
menyampaikan
batasan
waktu.
9. Guru meminta semua
anggota kelompok A
untuk
mencari
pasangannya di kelompok

Langkah-langkah pembelajaran IPS melalui Model
Make A Match dengan media Audio Visual
Keterampilan Guru

Aktivitas Siswa

1. Guru
menyiapkan
media
pembelajaran
yaitu media Audio
Visual tentang masa
penjajahan Belanda di
Indonesia.
2. Guru
melakukan
apersepsi
dan
menyampaikan tujuan
pembelajaran.
3. Guru
menyampaikan
materi
pembelajaran
dengan menggunakan
media Audio Visual
masa
penjajahan
Belanda di Indonesia.
4. Guru membagi kelas
menjadi 2 kelompok
yaitu kelompok A dan
kelompok B.
5. Guru membagikan kartu
pertanyaan
kepada
kelompok A dan kartu
jawaban kelompok B.
6. Guru
menyampaikan
kepada siswa bahwa
mereka harus mencari /
mencocokkan
kartu
yang dipegang dengan
kartu kelompok lain.
Guru
juga
menyampaikan batasan
waktu.

1. Siswa
memperhatikan
apersepsi dan tujuan
pembelajaran yang
disampaikan oleh
guru.
2. Siswa
memperhatikan
materi
yang
disampaikan oleh
guru
dengan
menggunakan
media Audio Visual
tentang
masa
penjajahan Belanda
di Indonesia.
3. Siswa dibagi ke
dalam 2 kelompok,
misalnya kelompok
A dan kelompok B.
4. Kelompok
A
menerima
kartu
pertanyaan
dan
kelompok
B
menerima
kartu
jawaban.
5. Siswa mencari /
mencocokkan kartu
yang
dipegang
dengan
kartu
kelompok
lain
kemudian
berdiskusi.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

B dengan batas waktu
tertentu.
Siswa
mencari
pasangannya sesuai kartu
tersebut.
Guru memanggil salah
satu
pasangan
untuk
presentasi.
Siswa yang lain memberi
tanggapan.
Guru
memberikan
konfirmasi
tentang
kebenaran dan kecocokan
pertanyaan dan jawaban
dari
pasangan
yang
memberikan presentasi.
Guru
memanggil
pasangan
berikutnya,
begitu seterusnya sampai
seluruh
pasangan
melakukan presentasi.
Guru
memberikan
tanggapan terhadap hasil
Siswa
bersama
guru
menyimpulkan materi.
Siswa diberi kesempatan
untuk bertanya tentang
materi
yang
belum
dipahami.
Guru memberikan soal
evaluasi.
Guru memberikan tindak
lanjut untuk pertemuan
yang akan datang.
Guru menutup pelajaran.

7. Guru meminta semua
anggota kelompok A
untuk
mencari
pasangannya
di
kelompok B dengan
batas waktu tertentu.
8. Guru memanggil salah
satu pasangan untuk
presentasi.
9. Guru
memberikan
konfirmasi
tentang
kebenaran
dan
kecocokan pertanyaan
dan
jawaban
dari
pasangan
yang
memberikan presentasi.
10. Guru
memanggil
pasangan
berikutnya,
begitu
seterusnya
sampai
seluruh
pasangan
melakukan
presentasi.
11. Guru
memberikan
tanggapan
terhadap
hasil
12. Guru
menyampaikan
kesimpulan
tentang
materi
yang
telah
dipelajari.
13. Guru
memberikan
kesempatan
kepada
siswa untuk bertanya
tentang materi masa
penjajahan Belanda di
Indonesia yang belum
dipahami.
14. Guru memberikan soal
evaluasi
masa
penjajahan Belanda di
Indonesia.
15. Guru
memberikan
tindak lanjut untuk
pertemuan yang akan
datang.
16. Guru
menutup
pelajaran.

6. Salah satu pasangan
mempresentasikan
ke depan kelas.
7. Siswa yang lain
memberi tanggapan.
8. Pasangan
selanjutnya
mempresentasikan
hasil
diskusinya
sampai
semua
pasangan
telah
presentasi.
9. Siswa
menyimpulkan
materi tentang masa
penjajahan Belanda
di Indonesia.
10. Siswa
diberi
kesempatan untuk
bertanya
tentang
materi
masa
penjajahan belanda
di Indonesia yang
belum dipahami.
11. Siswa mengerjakan
soal
evaluasi
tentang
masa
penjajahan Belanda
si Indonesia.
12. Siswa
memperhatikan
tindak lanjut yang
disampaikan oleh
guru.
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Silabus Pembelajaran Siklus 2
Mata
Kompetensi Dasar
Pelajaran
IPS
2.1 Mendeskripsikan
perjuangan para
tokoh pejuang
pada masa
penjajahan
Belanda dan
Jepang

Indikator
2.1.4 Menjelaskan
masa penjajahan
Jepang
2.1.5 Menguraikan
perjuangan para
tokoh pejuang pada
masa penjajahan
Jepang

Materi Pokok
Masa
Penjajahan
Jepang di
Indonesia

Pengalaman Belajar










Siswa mengamati
Audio Visual tentang
masa penjajahan
Jepang
Siswa
mendeskripsikan awal
mula kedatangan
bangsa Jepang di
Indonesia
Siswa menyebutkan
tokoh pejuang
Mencari pasangan
kartu jawaban dan
kartu pertanyaan
Siswa berdiskusi
menguraikan
perjuangan para tokoh
pejuang pada masa
penjajahan Jepang
Siswa menyampaikan
hasil diskusinya
didepan kelas

Alokasi
Waktu
2x35
Menit

Penilaian





tertulis
(pilgan
dan
uraian)
Proses
dan
Hasil
keatifan
siswa

Sarana dan
Sumber
 Media
Audio
Visual
 Buku IPS
Kelas S V
 Internet
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II

Satuan Pendidikan

:

SD Negeri Plalangan 04

Mata Pelajaran

: IPS

Kelas/Semester

: V(Lima)/ II (dua)

Alokasi Waktu

: 2x35 menit

A. Standar Kompetensi
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan
dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia

B. Kompetensi Dasar
2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang

C. Indikator
2.1.4 Menjelaskan masa penjajahan Jepang
2.1.5 Menguraikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa

penjajahan

Jepang

D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mendengarkan dan mengikuti penjelasan melalui media Audio
Visual tentang penjajahan Jepang dengan seksama, siswa memiliki sikap
bertanggung jawab (Ranah Afektif).
2. Dengan mengamati media Audio Visual tentang penjajahan Jepang di
Indonesia, siswa dapat menjelaskan tahun awal mula kedatangan bangsa
Jepang di Indonesia dengan benar (Ranah Kognitif C1).
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3. Dengan mengamati media Audio Visual tentang penjajahan Jepang di
Indonesia, siswa dapat menjelaskan daerah pendaratan awal mula
kedatangan bangsa Jepang di Indonesia dengan benar (Ranah Kognitif C1)
4. Dengan mengamati media Audio Visual tentang penjajahan Jepang di
Indonesia, siswa dapat menyebutkan 3 pengelompokan perjuangan pada
masa penjajahan Jepang dengan benar (Ranah Kognitif C2)
5. Dengan mengamati media Audio Visual tentang penjajahan Jepang di
Indonesia, siswa dapat menyebutkan minimal 3 tokoh pejuang pada masa
penjajahan Jepang di Indonesia dengan benar (Ranah Kognitif C2)
6. Dengan menanggapi menu quiz dalam media Audio Visual tentang masa
penjajahan Jepang di Indonesia, siswa memiliki sikap percaya diri (Ranah
Afektif)
7. Melalui mencari pasangan kartu dengan baik, siswa memiliki sikap
tanggung jawab (Ranah Afektif)
8. Melalui bersegera mencari pasangan kartu, siswa mampu bergerak mencari
pasangan kartu dengan aktif (Ranah Psikomotor)
9. Melalui mengerjakan lembar kerja kelompok tentang penjajahan Jepang di
Indonesia, siswa memiliki sikap bekerjasama (Ranah Afektif)
10. Melalui mengerjakan lembar kerja kelompok tentang penjajahan Jepang di
Indonesia, siswa dapat mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang
pada masa penjajahan Jepang dengan benar (Ranah Kognitif C2)
11. Melalui mengerjakan lembar kerja kelompok tentang penjajahan Jepang di
Indonesia, siswa dapat menyimpulkan perjuangan para tokoh pejuang pada
masa penjajahan Jepang dengan benar (Ranah Kognitif C4)
12. Melalui presentasi hasil diskusi tentang penjajahan Jepang di Indonesia,
siswa dapat bersuara lantang (Ranah Psikomotorik)
13. Melalui membacakan hasil diskusi tentang penjajahan Jepang di Indonesia,
siswa memiliki sikap percaya diri (Ranah Afektif).
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14. Melalui menyimak hasil diskusi tentang penjajahan Jepang di Indonesia,
siswa memiliki sikap menghargai pendapat orang lain (Ranah Afektif)
15. Melalui mengerjakan evaluasi materi pembelajaran penjajahan Jepang di
Indonesia dengan tepat waktu siswa memiliki sikap disiplin (Ranah
Afektif).

Karakter yang diharapkan:
Bertanggung Jawab, Bekerjasama, Disiplin Percaya Diri Menghargai Pendapat
Orang Lain dan Jujur.

E. Materi pembelajaran
Penjajahan Jepang di Indonesia

F. Model dan Media pembelajaran
Model :
Make A Match
Media Pembelajaran:
Audio Visual, kartu jawaban dan kartu pertanyaan

G. Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Pendahuluan
Pra kegiatan ( 2 menit )
a. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar.
b. Guru memberikan salam
c. Guru membimbing doa dan melakukan presensi.
d. Penyiapan media pembelajaran yaitu media Audio Visual tentang masa
penjajahan Jepang di Indonesia.

278

Kegiatan awal ( 3 menit )
a. Apersepsi.
Guru

memberikan

pertanyaan

sederhana.

‟Apakah

anak-anak

mengetahui 10 november diperingati sebagai hari apa? Siapa Pahlawan
idolamu ?‟‟
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa dan menyanyi lagu „Halo-halo
bandung‟‟
2. Kegiatan Inti ( 55 Menit)
a.

Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan media
Audio Visual (Eksplorasi)

b.

Siswa memanfaatkan media Audio Visual yang ditampilkan guru
(Elaborasi)

c.

Guru membentuk Kelompok A, B dan membagikan kartu A (kartu
Pertanyaan) dan B(kartu Jawaban)

d.

Siswa mencari pasangan kartunya setelah bertemu pasangan kartunya
siswa berdiskusi sesuai informasi dalam kartunya (Elaborasi)

e.

Guru membimbing dan memberikan waktu kepada siswa untuk
berdiskusi

f.

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya (Elaborasi)

g.

Guru memberi tanggapan tentang hasil diskusi siswa (Eksplorasi)

h.

Guru memberikan penghargaan kepada kelompok jawaban yang benar.
(Eksplorasi)

i.

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tantang
materi yang dipelajari kemudian guru membagikan soal evaluasi
(Konfirmasi).

j.

Guru membantu menyelesaikan masalah yang dialami siswa
(Konfirmasi).
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3. Kegiatan Penutup (10 Menit)
a.

Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran.

b.

Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.

c.

Guru memberikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.

d.

Guru memberikan kan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan
rumah.

e.

Guru menutup pelajaran.

H. Sumber belajar dan Media
Sumber belajar:
a. Kurikulum Standar Isi dan KTSP.
b. Silabus kelas V SD
c. Buku IPS untuk kelas V SD/MI/Arif Julianto
d. Buku IPS untuk kelas V Sri Nugroho,
e. Buku IPS untuk kelas V Nur Siwi Ismawati,
f. Buku IPS untuk kelas V Westriningsih
g. Buku IPS untuk kelas V Terampil dan Cerdas Belajar Ilmu
Pengetahuan Sosial: untuk SD/MI Kelas V/ oleh Sanusi Fattah, Alex
Muryadi, Suhardi

Media:
Audio Visual, kartu jawaban dan kartu pertanyaan

I. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Tes Awal

: ada (apresiasi)

b. Tes Proses

: ada (Lembar kerja Siswa)

c. Tes Akhir

: ada (Soal Evaluasi)
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2. Jenis Penilaian
a. Tes lisan

: ada (Apersepsi dan Tanya Jawab)

b. Tertulis

: ada (Soal pilihan ganda dan isian)

3. Bentuk Penilaian

: Pilihan ganda dan isian

4. Alat
a. Soal-soal tes

: Terlampir

b. Kunci jawaban

: Terlampir

Semarang, 24 Maret 2015
Guru Kolaborator,

Guru Kelas,

Sri Sikhatun, S.Pd

Aris Sulistyo

NIP. 19630704 1994012002

NIM. 1401411484
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LAMPIRAN I
MATERI AJAR

Pendudukan Jepang di Indonesia

Pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang datang pertama kali di Tarakan Kalimantan
Timur. Tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada awal
mulanya Jepang bersikap manis dengan propagandanya yaitu Tiga A yang berisi Jepang
Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Tujuan 3A adalah untuk
menggerakkan rakyat membantu Jepang. Tanggal 9 Maret 1943 dibentuk Putera (pusat
tenaga rakyat) yang dipimpin oleh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, K.H.
Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Tahun 1944 Jepang membentuk Jawa Hokokai atau
Perhimpunan Kebaktian Jawa untuk kepentingan perang Jepang memeras rakyat Indonesia
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perang dengan Sekutu. Caranya dengan mewajibkan
rakyat Indonesia untuk menyerahkan kekayaan yang dimilikinya dan memeras tenaga dan
waktu. Rakyat Indonesia harus bekerja tanpa adanya jaminan keselamatan dan perbekalan.
Rakyat dipaksa membuat benteng-benteng pertahanan, lubang-lubang persembunyian dan
perlindungan serta goa-goa untuk menyimpan perbekalan dan pertahanan Jepang. Selain itu,
diterapkan juga sistem kerja paksa dengan nama romusa. Untuk membantu tentara Jepang
dalam perang melawan Sekutu, pemuda Indonesia dikerahkan menjadi pembantu prajurit
dengan sebutan Heiho Gatot Mangkupraja mengusulkan pembentukan Peta (Pembela Tanah
Air) untuk menjaga keadaan Indonesia dari serangan musuh (Sekutu). Usul ini disetujui oleh
Jepang. Berduyun-duyunlah para pemuda Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi tentara
Peta.
Selama di Indonesia, Jepang telah bertindak keterlaluan dan menyebabkan segala
aturan yang ada di masyarakat terinjak-injak. Mereka pun telah menyebabkan penderitaan
yang sangat berat, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, timbullah perlawanan dari rakyat
Indonesia.
Perlawanan rakyat Indonesia ini dapat digolongkan dalam 3 bagian sebagai berikut:
a. Melalui perjuangan organisasi yang dibentuk oleh Jepang, antara lain;
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1)

perjuangan dari Gerakan 3A yang dipimpin oleh Syamsudin SH, tahun 1943;

2)

Putera (Perjuangan Pusat Tenaga Rakyat) yang dipimpin oleh Ir.Soekarno, Drs. Moh.
Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur tahun 1943;

3)

perjuangan Peta (Pembela Tanah Air) tahun 1943.

b. Melalui gerakan bawah tanah, yaitu perjuangan yang bertentangan dengan kehendak
pemerintah Jepang, antara lain:
1)

perjuangan yang dipimpin oleh Amir Sjarifudin tahun 1943;

2)

perjuangan yang dipimpin oleh Sutan Sahrir tahun 1943;

3)

perjuangan yang dipimpin Sukarni;

4)

perjuangan yang dipimpin Ahmad Subarjo, SH tahun 1943.

c. Perjuangan yang dilakukan rakyat, yaitu:
1)

perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil tahun 1942;

2)

perjuangan rakyat Karangampel Sindang Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh
Haji Hadriyan tahun 1944;

3)

perjuangan rakyat Blitar yang dipimpin oleh Supriadi tanggal 14 Pebruari 1945

4)

Perlawanan Peta Gumilir, Cilacap terjadi pada bulan Juni 1945. Perlawanan ini
dipimpin oleh Kusaeri, komandan regu Peta di Cilacap. Kusaeri menyerah tetapi
tidak dijatuhi huk uman. Sudirman berhasil menolong dan membebaskannya.

5)

Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat
Perlawanan Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau menolak
seikeirei (membungkukkan badan kepada Kai-sar Jepang Tenno Heika) dan
menentang romusha. Beliau memandang hal itu bertentangan dengan ajaran Islam.

6)

Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur
Tentara Peta di Blitar memberontak di bawah pimpinan Shodanco F.X. Supriyadi.
Namun Jepang dapat mematahkan perlawanan ini. Supriyadi dan teman-temanya
ditangkap oleh tentara Jepang. Pada tanggal 15 Maret 1945, perwira-perwira Peta
yang memberontak diadili di Pengadilan Militer Jepang di Jakarta. Dalam pengadilan
itu, mereka dijatuhi hukuman mati. Perwira-perwira Peta yang dijatuhi hukuman mati
antara lain Muradi, Dr. Ismangil, Suparyono, Sunarto, Halim Mangkudijaya, Dan
Supriyadi. Namun, Supriyadi Menghilang dan tidak Menghadiri persidangan.
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LAMPIRAN II
MEDIA

Media Audio Visual

Kartu pertanyaan dan kartu jawaban
Jepang pertama kali
tiba di indonesia di?

Perlawanan melawan
jepang di singaparna
dipimpin oleh?

Apa kepanjangan
Putera?

Tarakan

Kiai Haji Zainal
Mustafa

Pusat Tenaga
Rakyat
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Lampiran III

KISI-KISI SOAL EVALUASI
Kelas/Semester : V (lima) / II
Mata Pelajaran : IPS
Pokok Bahasan : Penjajahan Jepang
Indikator

Tujuan Pembelajaran

2.1.4

1. Tujuan
pembelajaran no 1

Ranah
RK

2.1.5

Menjelaskan
masa
penjajahan
Jepang
Menguraikan
perjuangan
para
tokoh
pejuang pada
masa
penjajahan
Jepang

2. Tujuan
pembelajaran no 2
3. Tujuan
pembelajaran no 3
4. Tujuan
pembelajaran no 4

√

5. Tujuan
pembelajaran no 5

√

√
√

RP

RA
√

Bentuk soal

Teknik
penilaian

Lembar
pengamata
n sikap

Teknik Non
Tes dengan
Observasi

Pihan
ganda
Pihan
ganda
Pihan
ganda dan
uraian

Teknik tes
tertulis
Teknik tes
tertulis
Teknik tes
tertulis

Pihan
Teknik
ganda dan tertulis
uraian

No Soal

Kunci
jawaban

Tingkat
kesukaran

Terlampir

Piihan ganda Terlampir
no 1
Pilgan no 2
Terlampir

Mudah

Pilihan
Terlampir
ganda no 3,
4, 5 dan
uraian no 1,
2
tes Pilihan
Terlampir
ganda6, 7, 8
dan uraian no
3

Sedang

mudah

Sedang
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6. Tujuan
pembelajaran no 6

√

Lembar
pengamata
n sikap

Teknik Non
tes dengan
Observasi

7. Tujuan
pembelajaran no 7

√

Lembar
pengamata
n sikap

Teknik Non
tes dengan
Observasi

8. Tujuan
pembelajaran no 8

√

Lembar
pengamata
n
psikomotor

Teknik Non
tes dengan
Observasi

Lembar
pengamata
n sikap

Teknik Non
tes dengan
Observasi

√

9. Tujuan
pembelajaran no 9
√

10. Tujuan
pembelajaran
10
11. Tujuan
pembelajaran
11
12. Tujuan
pembelajaran
12

no

13. Tujuan
pembelajaran
13

no

Pihan
ganda dan
uraian
uraian
Teknik
tertulis

no
√
√
no

√

Pilgan no 9,
10
dan
Uraian no 4
tes Uraian no 5

Lembar
pengamata
n
psikomotor

Teknik Non
tes dengan
Observasi

Lembar
pengamata
n sikap

Teknik Non
tes dengan
Observasi

sedang

Sulit
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14. Tujuan
pembelajaran
14
15. Tujuan
pembelajaran
15

√

Lembar
pengamata
n sikap

Teknik Non
tes dengan
Observasi

√

Lembar
pengamata
n sikap

Teknik Non
tes dengan
Observasi

no

no
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LAMPIRAN IV

Nama:

EVALUASI
No Presensi:
Kelas:
EVALUASI

A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c atau d sebagai jawaban
yang benar!
1. Bangsa penjajah Jepang pertama kali datang di indoesia pada............
a. 11 januari 1942
b. 11 juli 1942
c. 11 mei 1942
d. 10 juni 1942
2. Pasukan Jepang pertamakali mendarat di indonesia didaerah.......
a. Jayakarta
b. Tarakan
c. Makasar
d. Surabaya
3. Perlawanan gerakan menentang jepang yang di pimpin oleh ketua 3A adalah.........
a. Sayuti melik
b. Bahrudin
c. sukarni
d. Syamsudin, S.H
4. Putera (Perjuangan Pusat Tenaga Rakyat) melawan jepang yang dipimpin oleh........
a. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas
b. Ahmad subarjo
c. Sutan sahrir
d. Sukarni, sahrir dan amir sjarifudin
5. Perlawanan anggota peta melawan jepang terjadi pada tahun......
a. 1942
b. 1943
c. 1945

288

d. 1941
6. Perlawanan rakyat melawan jepang di aceh di pimpin oleh............
a. Supriadi
b. Sukarni
c. Teungku abdul jalil
d. Andi aziz
7. Perlawanan rakyat melawan jepang di blitar di pimpin oleh............
a. Supriadi
b. Sukarni
c. Teungku abdul jalil
d. soekarno
8. Perlawanan rakyat melawan jepang di singaparna dipimpin oleh............
a. Supriadi
b. Sukarni
c. Soeharto
d. Kiai Haji Zainal Mustafa
9. Untuk membantu tentara Jepang dalam perang melawan Sekutu, pemuda Indonesia
dikerahkan menjadi pembantu prajurit yang diberi nama............
a. Peta
b. 3A
c. Putera
d. Heio
10. Apakah yang dimaksud gerakan bawah tanah..........
a. para petugas tambang masa penjajahan jepang
b. orang yang menentang kebijakan pemerintah penjajah jepang
c. pahlawan dengan siasat perang taktis
d. pengikut setia jepang

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat!
1. Sebutkan 3 tokoh pejuang yang perlawanannya bersifat kedaerahan dan sebutkan
wilayah perjuangannya!
2. Sebutkan 2 perjuangan bangsa indonesia yang melawan jepang melalui gerakan
bawah tanah!
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3. Sebutkan pemimpin PUTERA (Perjuangan Pusat Tenaga Rakyat) yang
menentang jepang!
4. Mengapa K.H Zaenal Mustofa melawan penjajahan jepang!
5. Sebutkan penderitaan rakyat indonesia pada masa penjajahan jepang!
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LAMPIRAN V
KUNCI JAWABAN

A. PILIHAN GANDA
1. A
2. B
3. D
4. A
5. B
6. C
7. A
8. D
9. D
10. B

B. URAIAN
1. Supriadi Di Daerah Blitar jawa timur, KH Zaenal Mustofa di
singaparna dan Kusaeri di daerah cilacap (jawaban bervariasi)
2. Amir Sjarifudin, Sutan Sahrir, Sukarni, Ahmad Subarjo (Pilih 2 dari
jawaban)
3. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas
4. Karena beliau tidak mau mengikuti cara menghormati bangsa jepang
dengan menundukkan/membungkukkan badan karena tidak sesuai
ajaran agama islam dan karena jepang membuat keonaran di
singaparna
5. Rakyat dipaksa menjadi bala tentara jepang, rakyat dipaksa bekerja
paksa (romusha), kelaparan yang menimbulkan wabah penyakit yang
mematikan, merampas hasil pertanian dan mewajibkan menanam
tanaman jarak
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LAMPIRAN VI

Bobot Soal
Mudah : Sedang : Sulit
20%

: 40%

:20%

3

:9

:3

PENILAIAN
Penskoran
A.Pilihan Ganda
Skor tiap nomor

=1

Skor tiap maksimal

= 10

B.Uraian
Skor tiap nomor

=4

Skor tiap maksimal

= 20

Nilai Akhir = skor A + skor B x 10
3
Nilai Maksimal

= 100

Nilai Minimal

=0

Instrumen pengamatan Karakter/sikap
Petunjuk:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak.
(Rusman, 2013: 98)
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Karakter/sikap
Bertanggung
jawab

Deskriptor
1. Mengerjakan tugas
kelompok secara
bersama-sama
2. Mencari pasangan
kartu
3. Mengerjakan tugas
individu
yang
diberikan
4. Menaati peraturan
dalam
pembelajaran

Bekerja sama

1. Bersedia
berkumpul dengan
kelompokknya
2. Mendiskusikan
tugas kelompok

Tampak
(√)

Skor

Kegiatan yang
mencerminkan karakter

Pesan guru dalam
pembelajaran

Siswa mengerjakan tugas Ayo
anak-anak
diskusi
kelompok berkumpul
sesuai
bersama-sama
kelompoknya
kemudian
diskusikanlah
Siswa berusaha mencari Anak-anak silakan
pasangan kartunya
mencari pasangan
kartunya
dengan
waktu 5 menit
Siswa mengerjakan tugas Silakan anak-anak
individu yang diberikan mengerjakan
soal
guru
evaluasi Bapak beri
waktu 15 menit
Siswa menaati semua Anak-anak
nanti
peraturan
yang
telah dalam
mencari
disepakati
pasangan kartu bila
sudah mendapatkan
pasangan
segera
duduk
dan
berdiskusi
Siswa berkumpul dengan Silakan anak-anak
kelompoknya
berkumpul sesuai
kelompoknya
Siswa mengerjakan tugas Anak-anak silakan
diskusi
kelompok berdiskusi
Bapak
bersama-sama
beri waktu 10 menit

Keterampilan situasi
pembelajaran
Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi
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Disiplin

3. Tidak membedabedakan
dalam
komunikasi
pengerjaan tugas
kelompok
4. Membantu
kelompok/pasanga
n yang mengalami
kesulitan
menjawab
tugasnya
1. Datang
dalam
kelas tepat waktu
2. Memakai seragam
sesuai dengan tata
tertib
3. Mengerjakan tugas
kelompok sesuai
tepat waktu
4. Mengerjakan tugas
individu
sesuai
batasan
yang
diberikan

Menghargai

1. Menghargai

Sesama anggota kelompok
terjalin komunikasi yang
baik
tidak
membedabedakan

Bapak harap semua
anggota kelompok
berdiskusi
memberikan
pendapatnya

Eksplorasi

Bila terdapat pasangan Anak-anak silakan
kesulitan dalam berdiskusi berdiskusi dengan
siswa lainnya membantu pasangannya
memecahkan masalahnya

Elaborasi

Siswa datang sebelum Untuk
mengecek
pembelajaran dimulai
kehadiran anak-anak
bapak
akan
melakukan presensi
Siswa memakai seragam Anak-anak kalian
sesuai ketentuan
harus
memakai
seragam
sesuai
ketentuan
Siswa
mengumpulkan Anak-anak waktu
LKK sesuai batas waktu berdiskusi
telah
yang ditentukan
habis silakan di
kumpulkan
Siswa
mengumpulkan Anak-anak waktu
evaluasi sesuai batas waktu mengerjakan
yang ditentukan
evaluasi telah habis
silakan
di
kumpulkan
Siswa mampu menghargai Anak-anak dalam
pendapat
pasangan mengerjakan silakan

Eksplorasi

Eksplorasi

Eksplorasi

Elaborasi

Elaborasi
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pendapat orang
lain

pendapat
pasangannya
2. Menghargai
pendapat
kelompok lainnya
walau berbeda
3. Memperhatikan
jika ada yang
presentasi
4. Mau
menerima
saran dan kritikan

Percaya diri

1. Mengikuti
pembelajaran
dengan sungguhsungguh
2. Berani bertannya
3. Berani
memberikan
pendapat
4. Bersedia ketika
dipanggil untuk
mewakili
presentasi

kartunya

didiskusikan dengan
pasangan kartunya
Siswa mampu menghargai Anak-anak
harus
pendapat kelompok lain
menghargai
pendapat orang lain
Siswa memperhatikan jika Anak-anak kalian
ada
kelompok
yang harus menghargai
presentasi
pendapat kelompok
lainnya
Siswa
mau
memberi Jika ada masukan
tambahan jawaban dari pendapat/jawaban
kelompok
lain
dan silakan dipahami
jawaban guru
Siswa menyimak dan Anak-anak silakan
mengikuti pembelajaran
diperhatikan

Siswa berani bertanya
tentang
materi
pembelajaran
Siswa
berani
mengemukakan
pendapatnya
tentang
materi pembelajaran
Siswa bersedia maju ketika
dipanggil

Silakan siapa yang
ingin mengutarakan
pendapatnya
Ayo silakan siapa
yang
ingin
mengemukakan
pendapatnya
Ayo siapa yang
ingin maju Bapak
beri kempatan

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Elaborasi

Eksplorasi

Eksplorasi
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Jujur

kelompoknya
1. Membuat
dan
mengerjakan
tugas secara benar
2. Tidak mencontek
atau
memberi
contekan
3. Tidak
mencari
dan
memberi
jawaban
pada
kelompok
lain
saat
diskusi
kelompok
4. Mempresentasika
n hasil diskusi
yang merupakan
hasil pemikiran
diskusi
dengan
kelompokknya

Siswa mengerjakan soal Silakan anak-anak
sesuai petunjuk
dikerjakan tugasnya
sesuai petunjuk
Siswa tidak melakukan Jangan ada yang
kecurangan mencontek
mencontek kerjakan
dengan baik

Elaborasi

Siswa tidak melakukan
kecurangan
memberi
jawaban pada kelompok
lain saat berdiskusi

Jangan ada yang
memberi jawaban
pada kelompok lain
kerjakan
dengan
baik

Elaborasi

Siswa mempresentasikan
sesuai hasil diskusi yang
merupakan hasil pemikiran
diskusi kelompoknya

Silakan
dipresentasikan
hasil diskusi dengan
pasangan kartunya

Elaborasi

Elaborasi
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Instrumen pengamatan Psikomotor
Kriteria Penilaian:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua.
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor.
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor.
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor.
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak.
(Rusman, 2013: 98)
Aspek Psikomotor

Deskriptor

1. Bergerak mencari
pasangan kartu

a. Bersegera
berkumpul
dalam
pembagian kelompok Pertanyaan
dan kelompok Jawaban
b. Setelah mendapatkan perintah untuk
mencari pasangan kartu, siswa
bersegera mencari pasangannya.
c. Setelah mendapatkan pasangan
kartu, siswa bersegera duduk.
d. Bergerak mencari pasangan dengan
aktif mencari pasangannya(saling
bertanya)
2. Mempresentasikan a. Bersegera ketika dipanggil untuk
hasil diskusi
presentasi
b. Posisi tubuh dan membaca saat
presentasi tegap
c. Suara lantang menjangkau seluruh
ruang kelas
d. Membaca diskusi dengan lancar

Tampak
(√)

Skor
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LAMPRIRAN VII
SINTAKS
Sintaks model Make A Match dengan media Audio Visual dalam
pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model Make A Match menurut Huda (2013:
252-253) dimodifikasi dengan media Audio Visual (Arsyad,2014: 143-144) adalah
sebagai berikut:
Penggabungan Model Make A
Match dengan media Audio Visual

1. Guru
menyiapkan
media
pembelajaran yaitu media Audio
Visual
2. Guru melakukan apersepsi.
3. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
4. Guru menyampaikan materi
pembelajaran
dengan
menggunakan media Audio
Visual.
5. Siswa mendengarkan penjelasan
dari guru.
6. Siswa dibagi ke dalam 2
kelompok, misalnya kelompok A
dan kelompok B.
7. Guru
membagikan
kartu
pertanyaan kepada kelompok A
dan kartu jawaban kelompok B.
8. Guru menyampaikan kepada
siswa bahwa mereka harus
mencari / mencocokkan kartu
yang dipegang dengan kartu
kelompok lain. Guru juga
menyampaikan batasan waktu.
9. Guru meminta semua anggota
kelompok A untuk mencari
pasangannya di kelompok B
dengan batas waktu tertentu.
10. Siswa mencari pasangannya
sesuai kartu tersebut.
11. Guru memanggil salah satu
pasangan untuk presentasi.
12. Siswa yang lain memberi
tanggapan.
13. Guru memberikan konfirmasi

Langkah-langkah pembelajaran IPS melalui
Model Make A Match dengan media Audio Visual
Keterampilan Guru

Aktivitas Siswa

1. Guru
menyiapkan
media pembelajaran
yaitu media Audio
Visual
masa
penjajahan Jepang di
Indonesia.
2. Guru
melakukan
apersepsi
dan
menyampaikan tujuan
pembelajaran.
3. Guru menyampaikan
materi pembelajaran
dengan menggunakan
media Audio Visual
masa
penjajahan
Jepang di Indonesia.
4. Guru membagi kelas
menjadi 2 kelompok
yaitu kelompok A dan
kelompok B.
5. Guru
membagikan
kartu
pertanyaan
kepada kelompok A
dan kartu jawaban
kelompok B.
6. Guru menyampaikan
kepada siswa bahwa
mereka harus mencari
/ mencocokkan kartu
yang dipegang dengan
kartu kelompok lain.
Guru
juga
menyampaikan
batasan waktu.
7. Guru meminta semua

1. Siswa
memperhatikan
apersepsi
dan
tujuan
pembelajaran
masa penjajahn
Jepang
di
Indonesia yang
disampaikan oleh
guru.
2. Siswa
memperhatikan
materi
yang
disampaikan oleh
guru
dengan
menggunakan
media
Audio
Visual
tentang
masa penjajahan
Jepang
di
Indonesia.
3. Siswa dibagi ke
dalam
2
kelompok,
misalnya
kelompok A dan
kelompok B.
4. Kelompok
A
menerima kartu
pertanyaan dan
kelompok
B
menerima kartu
jawaban.
5. Siswa mencari /
mencocokkan
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14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

tentang
kebenaran
dan
anggota kelompok A
kartu
yang
kecocokan
pertanyaan
dan
untuk
mencari
dipegang dengan
jawaban dari pasangan yang
pasangannya
di
kartu kelompok
memberikan presentasi.
kelompok B dengan
lain
kemudian
Guru
memanggil
pasangan
batas waktu tertentu.
berdiskusi.
berikutnya, begitu seterusnya 8. Guru
memanggil 6. Salah
satu
sampai
seluruh
pasangan
salah satu pasangan
pasangan
melakukan presentasi.
untuk presentasi.
mempresentasika
Guru memberikan tanggapan 9. Guru
memberikan
n ke depan kelas.
terhadap hasil
konfirmasi
tentang 7. Siswa yang lain
Siswa
bersama
guru
kebenaran
dan
memberi
menyimpulkan materi.
kecocokan pertanyaan
tanggapan.
Siswa diberi kesempatan untuk
dan jawaban dari 8. Pasangan
bertanya tentang materi yang
pasangan
yang
selanjutnya
belum dipahami.
memberikan
mempresentasika
Guru memberikan soal evaluasi.
presentasi.
n
hasil
Guru memberikan tindak lanjut 10. Guru
memanggil
diskusinya
untuk pertemuan yang akan
pasangan berikutnya,
tentang
masa
datang.
begitu
seterusnya
penjajahan
Guru menutup pelajaran.
sampai
seluruh
Jepang
di
pasangan melakukan
Indonesia sampai
presentasi.
semua pasangan
11. Guru
memberikan
telah presentasi.
tanggapan terhadap 9. Siswa
hasil
menyimpulkan
12. Guru menyampaikan
materi
masa
kesimpulan tentang
penjajahan
materi yang telah
Jepang
di
dipelajari
tentang
Indonesia.
masa
penjajahan 10. Siswa
diberi
Jepang di Indonesia.
kesempatan
13. Guru
memberikan
untuk bertanya
kesempatan kepada
tentang
materi
siswa untuk bertanya
yang
belum
tentang materi yang
dipahami tentang
belum
dipahami
masa penjajahan
tentang
masa
Jepang
di
penjajahan Jepang di
Indonesia.
Indonesia.
11. Siswa
14. Guru
memberikan
mengerjakan soal
soal evaluasi tentang
evaluasi tentang
masa
penjajahan
masa penjajahan
Jepang di Indonesia.
Jepang
di
15. Guru
memberikan
Indonesia.
tindak lanjut untuk 12. Siswa
pertemuan yang akan
memperhatikan
datang.
tindak
lanjut
16. Guru
menutup
yang
pelajaran.
disampaikan oleh
guru.
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Silabus Pembelajaran Siklus 3
Mata
Pelajaran
IPS

Kompetensi Dasar
2.2 Mendeskri
psikan
perjuangan
para tokoh
pejuang
pada masa
penjajahan
Belanda
dan Jepang

Indikator
2.1.6 Membandingkan
masa penjajahan
Belanda dengan masa
penjajahan Jepang di
indonesia

2.1.7

Menyebutkan

tokoh

pejuang

melawan
Belanda

penjajahan

Materi Pokok
Membandingk
an masa
Penjajahan
Belanda dan
Jepang di
Indonesia

Pengalaman Belajar






maupun

Jepang di indonesia



2.1.8 Menyimpulkan
dampak negatif dan
positif
Belanda

penjajahan
maupun

penjajahan Jepang di
Indonesia



Siswa mengamati
Audio Visual
tentang masa
penjajahan Jepang
Siswa
Membandingkan
masa penjajahan
Belanda dengan
Masa penjajahan
Jepang di indonesia
Mencari pasangan
kartu jawaban dan
kartu pertanyaan
Siswa berdiskusi
menguraikan
dampak negatif dan
dampak positif
Penjajahan Belanda
maupun penjajahan
Jepang di Indonesia
Siswa
menyampaikan hasil
diskusinya didepan
kelas

Alokasi
Waktu
2x35
Menit

Penilaian





tertulis
(pilgan
dan
uraian)
Proses
dan
Hasil
keatifan
siswa

Sarana dan
Sumber
 Media
Audio
Visual
 Buku IPS
Kelas S V
 Internet
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS III

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Plalangan 04

Mata Pelajaran

: IPS

Kelas/Semester

: V(Lima)/ II (dua)

Alokasi Waktu

: 2x35 menit

A. Standar Kompetensi
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan
dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia

B. Kompetensi Dasar
2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang

C. Indikator
2.1.6 Membandingkan masa penjajahan Belanda dengan masa penjajahan
Jepang di indonesia
2.1.7 Menyebutkan tokoh pejuang melawan penjajahan Belanda maupun
Jepang di indonesia
2.1.8 Menyimpulkan dampak negatif dan positif penjajahan Belanda maupun
penjajahan Jepang di Indonesia

D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mendengarkan dan mengikuti penjelasan melalui media Audio
Visual tentang masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang di
indonesia, siswa memiliki sikap bertanggung jawab (Ranah Afektif).
2. Dengan mengamati media Audio Visual tentang tentang masa penjajahan
Belanda dan masa penjajahan Jepang di indonesia, siswa dapat
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mendeskripsikan perbedaan tahun awal mula kedatangan di Indonesia
dengan benar (Ranah Kognitif C1).
3. Dengan mengamati media Audio Visual tentang masa penjajahan Belanda
dengan masa penjajahan Jepang di indonesia, siswa dapat mendeskripsikan
daerah pendaratan awal mula kedatangan di Indonesia dengan benar
(Ranah Kognitif C1)
4. Dengan mengamati media Audio Visual tentang masa penjajahan Belanda
dengan

masa

penjajahan

Jepang

di

indonesia,

siswa

dapat

mengelompokkan tokoh perjuangan pada masa penjajahan Belanda dan
Jepang dengan benar (Ranah Kognitif C2)
5. Dengan mengamati media Audio Visual tentang masa penjajahan Belanda
dengan masa penjajahan Jepang di indonesia, siswa dapat menyebutkan
minimal 3 tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang
dengan benar (Ranah Kognitif C2)
6. Dengan menanggapi menu quiz dalam media Audio Visual tentang masa
penjajahan Belanda dengan masa penjajahan Jepang di indonesia, siswa
memiliki sikap percaya diri (Ranah Afektif)
7. Melalui mencari pasangan kartu dengan baik, siswa memiliki sikap
tanggung jawab (Ranah Afektif)
8. Melalui bersegera mencari pasangan kartu, siswa mampu bergerak
mencari pasangan kartu dengan aktif (Ranah Psikomotor)
9. Melalui mengerjakan lembar kerja kelompok tentang membandingkan
masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia, siswa memiliki sikap
bekerjasama (Ranah Afektif)
10. Melalui mengerjakan lembar kerja kelompok tentang dampak penjajahan
Belanda

maupun

penjajahan

Jepang

di

Indonesia,

siswa

dapat

menyimpulkan penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang di
Indonesia perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Jepang
dengan benar (Ranah Kognitif C4)
11. Melalui presentasi hasil diskusi tentang penjajahan Jepang di Indonesia,
siswa dapat bersuara lantang (Ranah Psikomotorik)
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12. Melalui membacakan hasil diskusi tentang membandingkan masa
Penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia ,siswa memiliki sikap
percaya diri (Ranah Afektif).
13. Melalui menyimak hasil diskusi tentang membandingkan masa
Penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia, siswa memiliki sikap
menghargai pendapat orang lain (Ranah Afektif).
14. Melalui mengerjakan evaluasi materi pembelajaran membandingkan
masa Penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia dengan tepat waktu,
siswa memiliki sikap disiplin (Ranah Afektif).

Karakter yang diharapkan
Bertanggung Jawab, Bekerjasama, Disiplin, Percaya Diri Menghargai
Pendapat Orang Lain dan Jujur.

E. Materi pembelajaran
Membandingkan masa Penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia

F. Model dan Media pembelajaran
Model :
Make A Match
Media Pembelajaran:
Audio Visual, kartu jawaban dan kartu pertanyaan

G. Kegiatan Pembelajaran
1.

Kegiatan Pendahuluan
Pra kegiatan ( 2 menit )
a. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar.
b. Guru memberikan salam
c. Guru membimbing doa dan melakukan presensi.
d. Penyiapan media pembelajaran yaitu media Audio Visual.
Kegiatan awal ( 3 menit )
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a. Apersepsi.
Guru memberikan pertanyaan sederhana. “Apakah anak-anak
mengetahui berapa lama belanda menjajah indonesia? Berapa lama
jepang menjajah indonesia ?‟‟
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan memberi semangat
untuk belajar lebih giat

2.

Kegiatan Inti ( 55 Menit)
a. Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang Masa Penjajahan
Belanda dan Jepang di Indonesia dengan bantuan media Audio
Visual (Eksplorasi)
b.

Siswa memanfaatkan dan mengamati media Audio Visual yang
ditampilkan guru (Elaborasi)

c.

Guru membentuk Kelompok A, B dan membagikan kartu A (kartu
Pertanyaan) dan B(kartu Jawaban)

d.

Siswa mencari pasangan kartunya setelah bertemu pasangan
kartunya siswa berdiskusi sesuai informasi dalam kartunya
(Elaborasi)

e.

Guru membimbing dan memberikan waktu kepada siswa untuk
berdiskusi

f.

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya (Elaborasi)

g.

Guru memberi tanggapan tentang hasil diskusi siswa (Eksplorasi)

h.

Guru memberikan penghargaan kepada kelompok jawaban yang
benar. (Eksplorasi)

i.

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
tantang materi yang dipelajari kemudian guru membagikan soal
evaluasi (Konfirmasi).

j.

Guru membantu menyelesaikan masalah yang dialami siswa
(Konfirmasi).
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3.

Kegiatan Penutup (10 Menit)
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran.
b.

Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.

c.

Guru memberikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.

d.

Guru memberikan kan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan
rumah.

e.

Guru menutup pelajaran.

H. Sumber belajar dan Media
Sumber belajar:
a. Kurikulum Standar Isi dan KTSP.
b. Silabus kelas V SD
c. Buku IPS untuk kelas V SD/MI/Arif Julianto
d. Buku IPS untuk kelas V Sri Nugroho,
e. Buku IPS untuk kelas V Nur Siwi Ismawati,
f. Buku IPS untuk kelas V Westriningsih
g. Buku IPS untuk kelas V Terampil dan Cerdas Belajar Ilmu
Pengetahuan Sosial: untuk SD/MI Kelas V/ oleh Sanusi Fattah, Alex
Muryadi, Suhardi

Media:
Audio Visual, kartu jawaban dan kartu pertanyaan

I. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Tes Awal

: ada (apresiasi)

b. Tes Proses

: ada (Lembar kerja Siswa)

c. Tes Akhir

: ada (Soal Evaluasi)

2. Jenis Penilaian
a. Tes lisan

: ada (Apersepsi dan Tanya Jawab)
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b. Tertulis
3. Bentuk Penilaian

: ada (Soal pilihan ganda dan isian)
: Pilihan ganda dan isian

4. Alat
a. Soal-soal tes

: Terlampir

b. Kunci jawaban

: Terlampir

Semarang, 24 April 2015
Guru Kolaborator,

Guru Kelas,

Sri Sikhatun, S.Pd

Aris Sulistyo

NIP. 19630704 1994012002

NIM. 1401411484
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LAMPIRAN 1
MATERI AJAR
Kedatangan bangsa Belanda ke tanah Nusantara dimulai pada tahun 1596.
Mereka ingin melakukan hubungan dagang dengan penduduk yang ada di wilayah
Nusantara. Untuk pertama kalinya beberapa kapal Belanda singgah di Pelabuhan
Banten. Lama kelamaan, kapal dagang Belanda yang datang semakin bertambah.
Untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat di antara pedagang Belanda
dan pedagang asing lainnya (khususnya Portugis dan Spanyol), maka para
pedagang Belanda mendirikan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie).
VOC, yaitu kongsi atau perserikatan perdagangan Belanda yang ada di wilayah
Nusantara. VOC didirikan pada tahun 1602 dan dipimpin oleh seorang Gubernur
Jenderal yang bernama Pieter Both. Akan tetapi, pada tanggal 31 Desember 1799
VOC dibubarkan. Kedatangan bangsa asing ke wilayah Nusantara pada awalnya
disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia. Mereka semua datang dengan
tujuan melakukan perniagaan, yaitu jual beli rempah-rempah yang memang sangat
dibutuhkan

oleh

bangsa

Eropa.

Akan

tetapi

karena

keangkuhan

dan

keserakahannya, bangsa Eropa menerapkan sistem monopoli. Pada saat sistem ini
diterapkan, mulailah ada reaksi dari rakyat Indonesia. Apalagi setelah mereka
menerapkan sistem kolonial. Rakyat Indonesia bukan saja bereaksi, tetapi juga
mengadakan perlawanan bersenjata.
Pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang datang pertama kali di Tarakan
Kalimantan Timur. Tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada
Jepang. Pada awal mulanya Jepang bersikap manis dengan propagandanya yaitu
Tiga A yang berisi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang
Pemimpin Asia. Tujuan 3A adalah untuk menggerakkan rakyat membantu Jepang.
Tanggal 9 Maret 1943 dibentuk Putera (pusat tenaga rakyat) yang dipimpin oleh
Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, K.H. Dewantara, dan K.H. Mas
Mansur. Tahun 1944 Jepang membentuk Jawa Hokokai atau Perhimpunan
Kebaktian Jawa untuk kepentingan perang Jepang memeras rakyat Indonesia
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perang dengan Sekutu.
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LAMPIRAN II
MEDIA

Media Audio Visual

Kartu pertanyaan dan kartu jawaban
Jepang pertama kali
tiba di indonesia di?

Tanaman yang wajib
ditanam pada masa
penjajahan Belanda
adalah....

Tanaman pada masa penjajahan
belanda untuk melumasi pesawat
adalah?

Tarakan

Tebu, Lada,
rempah-rempah

Jarak
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Lampiran III
KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS III
Kelas/Semester

: V (lima) / II

Mata Pelajaran

: IPS

Indikator

Tujuan Pembelajaran

Ranah
RK

2.1.6 Membandingkan
masa penjajahan
Belanda dengan masa
penjajahan Jepang di
indonesia
2.1.7
Menyebutkan
tokoh
pejuang
melawan penjajahan
Belanda
maupun
Jepang di indonesia
2.1.8 Menyimpulkan
dampak negatif dan
positif
penjajahan
Belanda
maupun
penjajahan Jepang di
Indonesia

RP

Teknik
penilaian

No Soal

Kunci
jawaban

Tingkat
kesukaran

Non Tes
dengan
Observasi
Tes Evalusi

-

-

-

1

Terlampir

Sedang

RA
√

1. Tujuan
pembelajaran no 1

Bentuk soal

2. Tujuan
pembelajaran no 2

√

Lembar
pengamatan
sikap
Uraian

3. Tujuan
pembelajaran no 3
4. Tujuan
pembelajaran no 4
5. Tujuan
pembelajaran no 5
6. Tujuan
pembelajaran no 6

√

Uraian

Tes Evaluasi

1

Terlampir

Mudah

√

Pilgan

Tes Evaluasi

1 dan 2

Terlampir

Mudah

√

Uraian

Tes Evaluasi

3

Terlampir

Sedang

Lembar
Pengamatan
sikap
Lembar
Pengamatan
sikap
Lembar

Observasi

-

-

-

Observasi

-

-

-

√
√

7. Tujuan
pembelajaran no 7
8. Tujuan

√

Observasi
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pembelajaran no 8
√

9. Tujuan
pembelajaran no 9
10. Tujuan
pembelajaran no 10

11. Tujuan
pembelajaran no 11

√

√

12. Tujuan
pembelajaran no 12

√

13. Tujuan
pembelajaran no 13

√

14. Tujuan
pembelajaran no 14

√

Pengamatan
psikomotor
Lembar
Pengamatan
sikap
Pilgan dan
Uraian

Lembar
pengamatan
psikomotor
Lembar
pengamatan
sikap
Lembar
pengamatan
sikap
Lembar
pengamatan
sikap

Observasi

-

-

-

Tes Evaluasi

Pilgan
3,4,5
Uraian
2,4,5
-

Terlampir

Sedang

Observasi

Observasi

Observasi

Observasi

Sulit
-

-
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LAMPIRAN IV

Nama:

EVALUASI
No Presensi:
Kelas:

EVALUASI
A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c atau d sebagai
jawaban yang benar!
1. Dibawah ini pahlawan yang melawan penjajahan Belanda antara lain.....
a. Pattimura, Sukarni dan Imam Bonjol
b. Imam Bonjol, Pangeran Antasari dan Sayuti Melik
c. Teuku Umar, Panglima Polim dan Imam Bonjol
d. Imam Bonjol, Diponegoro dan Sayuti Melik
2. Di bawah ini pahlawan yang melawan penjajahan Jepang antara lain....
a. Sayuti Melik, Moh Hatta, dan Imam Bonjol
b. Moh Hatta, Ir Soekarno, dan Diponegoro
c. Pattimura, Sukarn,i dan Imam Bonjol
d. Moh Hatta, Ir Soekarno, dan Ahmad Subarjo
3. Bangsa indonesia dijajah Belanda selama....
a. 3,5 Abad

c. 1,5 Abad

b. 250 Tahun

d. 155 Tahun

4. Bangsa indonesia dijajah jepang selama.....
a. 1 Tahun

c. 3,5 Tahun

b. 2,5 Tahun

d. 4,5 Tahun

5. Salah satu tumbuhan yang wajib ditanam petani pada masa penjajahan
jepang untuk minyak pelumas pesawat adalah....
a. Padi

c. Sawit

b. Jarak

d. Singkong
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B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat!
1. Belanda mendarat di indonesia pertamakali pada tanggal...... di
daerah.................sedangkan bangsa jepang mendarat pertama kali di
Indonesia pada tanggal.... didaerah..................
2. Pada masa penjajahan belanda maupun jepang rakyat Indonesia di peras
tenaganya,

pada

Belanda

terdapat

istilah

kerja

paksa

dengan

istilah................sedangkan pada masa penjajahan Jepang terdapat kerja
paksa dengan istilah............................
3. Sebutkan masing-masing 3 tokoh pahlawan yang menentang penjajahan
belanda di Indonesia dan 3 tokoh pahlawan yang menentang penjajahan
Jepang di indonesia!
4. Sebutkan tanaman 2 yang wajib ditanam rakyat indonesia pada masa
penjajahan belanda dan 2 tanaman yang wajib ditanam rakyat Indonesia
pada masa penjajahan Jepang!
5. Sebutkan 3 dampak penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang di
Indonesia

313

LAMPIRAN V
KUNCI JAWABAN
A. PILIHAN GANDA
1. C
2. D
3. A
4. C
5. B
B. Uraian
1. Penjajah Belanda mendarat di Indonesia pertamakali pada tanggal (22 Juni
1596) di daerah (Banten Jawa Barat), sedangkan bangsa Jepang mendarat
pertama kali di Indonesia pada tanggal (11 Januari 1942) didaerah
(Tarakan Kalimantan Timur)
2. Pada masa penjajahan belanda maupun jepang rakyat Indonesia di peras
tenaganya, pada Belanda terdapat istilah kerja paksa dengan istilah (Kerja
Rodi), sedangkan pada masa penjajahan Jepang terdapat kerja paksa
dengan istilah (Romusha)
3. Pahlawan yang menentang penjajahan belanda di Indonesia antara lain
Imam Bonjol, Pattimura, Diponegoro, Sultan Haanudin, Pangeran
Antasari dan 3 tokoh pahlawan yang menentang penjajahan Jepang di
indonesia antara lain Ir Soekarno, Moh Hatta dan Ahmad Surbarjo
4. Tanaman yang wajib ditanam pada masa penjajahan Belanda antara lain
Lada, cengkeh, pala dan kopi dan tanaman yang wajib ditanam rakyat
Indonesia pada masa penjajahan Jepang antara lain kina, jarak, tebu, dan
karet
5. Dampak negatif penjajahan Belanda antra lain Kemiskinan serta
penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, Kelaparan dan
kematian terjadi di banyak tempat. Dampak Positif Penjajahan Belanda
antara lain Rakyat Indonesia mengenal teknik jenis-jenis tanaman baru,
Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi
ekspor
Dampak negatif penjajahan Jepang Penghapusan semua organisasi politik
dan pranata sosial warisan Hindia Belanda dan adanya Romusha
Dampak positif Penjajahan Jepang Didirikannya kumyai yaitu koperasi
yang bertujuan untuk kepentingan bersama, Diperkenalkan suatu sistem
pengaturan bercocok tanam secara efisien.
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LAMPIRAN VI
PENILAIAN
Bobot Soal
Mudah : Sedang : Sulit
20%

: 40%

:20%

3

:9

:3

Penskoran
A.Pilihan Ganda
Skor tiap nomor

=1

Skor tiap maksimal

=5

B.Uraian
Skor tiap nomor

=5

Skor tiap maksimal

= 25

Nilai Akhir

= skor A + skor B x 10
3

Nilai Maksimal

= 100

Nilai Minimal

=0

Instrumen pengamatan Karakter/sikap
Petunjuk:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak.
(Rusman, 2013: 98)
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Karakter/sikap
Bertanggung
jawab

Deskriptor
1. Mengerjakan
tugas kelompok
secara bersamasama
2. Mencari
pasangan kartu
3. Mengerjakan
tugas individu
yang diberikan
4. Menaati
peraturan dalam
pembelajaran

Bekerja sama

1. Bersedia
berkumpul
dengan
kelompokknya
2. Mendiskusikan
tugas kelompok
3. Tidak membedabedakan dalam
komunikasi

Tampak
(√)

Skor

Kegiatan yang
mencerminkan karakter

Pesan guru dalam
pembelajaran

Keterampilan
situasi
pembelajaran

Siswa mengerjakan tugas Ayo anak-anak berkumpul
diskusi
kelompok sesuai
kelompoknya
bersama-sama
kemudian diskusikanlah

Elaborasi

Siswa berusaha mencari Anak-anak silakan mencari
pasangan kartunya
pasangan kartunya dengan
waktu 5 menit
Siswa mengerjakan tugas Silakan
anak-anak
individu yang diberikan mengerjakan soal evaluasi
guru
Bapak beri waktu 15 menit

Elaborasi

Siswa menaati semua Anak-anak nanti dalam
peraturan yang telah mencari pasangan kartu bila
disepakati
sudah
mendapatkan
pasangan segera duduk dan
berdiskusi
Siswa berkumpul dengan Silakan anak-anak
kelompoknya
berkumpul sesuai
kelompoknya

Elaborasi

Siswa mengerjakan tugas
diskusi
kelompok
bersama-sama
Sesama
anggota
kelompok
terjalin
komunikasi yang baik

Elaborasi

Anak-anak
silakan
berdiskusi
Bapak beri
waktu 10 menit
Bapak harap semua anggota
kelompok berdiskusi
memberikan pendapatnya

Elaborasi

Elaborasi

Eksplorasi
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4.

Disiplin

1.

2.

3.

4.

Menghargai
pendapat orang
lain

1.

pengerjaan tugas
kelompok
Membantu
kelompok/pasan
gan yang
mengalami
kesulitan
menjawab
tugasnya
Datang dalam
kelas tepat
waktu
Memakai
seragam sesuai
dengan tata
tertib
Mengerjakan
tugas kelompok
sesuai tepat
waktu
Mengerjakan
tugas individu
sesuai batasan
yang diberikan
Menghargai
pendapat
pasangannya

tidak membeda-bedakan
Bila terdapat pasangan Anak-anak
kesulitan
dalam berdiskusi
berdiskusi siswa lainnya pasangannya
membantu memecahkan
masalahnya

silakan
dengan

Elaborasi

Siswa datang sebelum Untuk mengecek kehadiran
pembelajaran dimulai
anak-anak bapak akan
melakukan presensi

Eksplorasi

Siswa memakai seragam Anak-anak kalian harus
sesuai ketentuan
memakai seragam sesuai
ketentuan

Eksplorasi

Siswa
mengumpulkan Anak-anak
waktu
LKK sesuai batas waktu berdiskusi
telah
habis
yang ditentukan
silakan di kumpulkan

Eksplorasi

Siswa
mengumpulkan Anak-anak
waktu
evaluasi sesuai batas mengerjakan evaluasi telah
waktu yang ditentukan
habis silakan di kumpulkan

Elaborasi

Siswa mampu menghargai Anak-anak
dalam
pendapat
pasangan mengerjakan
silakan
kartunya
didiskusikan
dengan
pasangan kartunya

Elaborasi
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2. Menghargai
pendapat
kelompok
lainnya walau
berbeda
3. Memperhatikan
jika ada yang
presentasi
4. Mau menerima
saran dan
kritikan
Percaya diri

1. Mengikuti
pembelajaran
dengan
sungguhsungguh
2. Berani
bertannya
3. Berani
memberikan
pendapat
4. Bersedia ketika
dipanggil untuk
mewakili
presentasi
kelompoknya

Siswa mampu menghargai Anak-anak
harus
pendapat kelompok lain
menghargai pendapat orang
lain

Elaborasi

Siswa memperhatikan jika
ada
kelompok
yang
presentasi
Siswa mau memberi
tambahan jawaban dari
kelompok
lain
dan
jawaban guru
Siswa menyimak dan
mengikuti pembelajaran

Anak-anak kalian harus
menghargai
pendapat
kelompok lainnya
Jika
ada
masukan
pendapat/jawaban silakan
dipahami

Elaborasi

silakan

Elaborasi

Siswa berani bertanya
tentang
materi
pembelajaran
Siswa
berani
mengemukakan
pendapatnya
tentang
materi pembelajaran
Siswa bersedia maju
ketika dipanggil

Silakan siapa yang ingin
mengutarakan pendapatnya

Elaborasi

Ayo silakan siapa yang
ingin
mengemukakan
pendapatnya

Eksplorasi

Ayo siapa yang ingin maju
Bapak beri kempatan

Eksplorasi

Anak-anak
diperhatikan

Elaborasi
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Jujur

1. Membuat dan
mengerjakan
tugas secara
benar
2. Tidak
mencontek atau
memberi
contekan
3. Tidak mencari
dan memberi
jawaban pada
kelompok lain
saat diskusi
kelompok
4. Mempresentasik
an hasil diskusi
yang merupakan
hasil pemikiran
diskusi dengan
kelompokknya

Siswa mengerjakan soal Silakan
anak-anak
sesuai petunjuk
dikerjakan tugasnya sesuai
petunjuk

Elaborasi

Siswa tidak melakukan Jangan ada yang mencontek
kecurangan mencontek
kerjakan dengan baik

Elaborasi

Siswa tidak melakukan Jangan ada yang memberi
kecurangan
memberi jawaban pada kelompok
jawaban pada kelompok lain kerjakan dengan baik
lain saat berdiskusi

Elaborasi

Siswa mempresentasikan Silakan
dipresentasikan
sesuai hasil diskusi yang hasil
diskusi
dengan
merupakan
hasil pasangan kartunya
pemikiran
diskusi
kelompoknya

Elaborasi
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Instrumen pengamatan Psikomotor
Kriteria Penilaian:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua.
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor.
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor.
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor.
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak.
(Rusman, 2013: 98)
Aspek Psikomotor

Deskriptor

1. Bergerak mencari
pasangan kartu

a. Bersegera berkumpul dalam
pembagian kelompok Pertanyaan
dan kelompok Jawaban
b. Setelah mendapatkan perintah untuk
mencari pasangan kartu, siswa
bersegera mencari pasangannya.
c. Setelah mendapatkan pasangan
kartu, siswa bersegera duduk.
d. Bergerak mencari pasangan dengan
aktif mencari pasangannya(saling
bertanya)
2. Mempresentasikan a. Bersegera ketika dipanggil untuk
hasil diskusi
presentasi
b. Posisi tubuh dan membaca saat
presentasi tegap
c. Suara lantang menjangkau seluruh
ruang kelas
d. Membaca diskusi dengan lancar

Tampak
(√)

Skor
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LAMPRIRAN VII
SINTAKS
Sintaks model Make A Match dengan media Audio Visual dalam
pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model Make A Match menurut Huda
(2013: 252-253) dimodifikasi dengan media Audio Visual (Arsyad,2014: 143144) adalah sebagai berikut:
Penggabungan Model Make A
Langkah-langkah pembelajaran IPS melalui
Match dengan media Audio Visual Model Make A Match dengan media Audio Visual

1. Guru menyiapkan media
pembelajaran yaitu media
Audio Visual
2. Guru melakukan apersepsi.
3. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
4. Guru menyampaikan materi
pembelajaran dengan
menggunakan media Audio
Visual.
5. Siswa mendengarkan
penjelasan dari guru.
6. Siswa dibagi ke dalam 2
kelompok, misalnya kelompok
A dan kelompok B.
7. Guru membagikan kartu
pertanyaan kepada kelompok A
dan kartu jawaban kelompok
B.
8. Guru menyampaikan kepada
siswa bahwa mereka harus
mencari / mencocokkan kartu
yang dipegang dengan kartu
kelompok lain. Guru juga
menyampaikan batasan waktu.
9. Guru meminta semua anggota
kelompok A untuk mencari
pasangannya di kelompok B
dengan batas waktu tertentu.
10. Siswa mencari pasangannya
sesuai kartu tersebut.
11. Guru memanggil salah satu
pasangan untuk presentasi.
12. Siswa yang lain memberi
tanggapan.

Keterampilan Guru

Aktivitas Siswa

1. Guru menyiapkan
media pembelajaran
yaitu media Audio
Visual
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan Jepang
di Indonesia.
2. Guru melakukan
apersepsi dan
menyampaikan
tujuan pembelajaran.
3. Guru menyampaikan
materi pembelajaran
dengan
menggunakan media
Audio Visual tentang
membedakan masa
penjajahan Belanda
dan Jepang di
Indonesia.
4. Guru membagi kelas
menjadi 2 kelompok
yaitu kelompok A
dan kelompok B.
5. Guru membagikan
kartu pertanyaan
kepada kelompok A
dan kartu jawaban
kelompok B.
6. Guru menyampaikan
kepada siswa bahwa
mereka harus
mencari /
mencocokkan kartu

1. Siswa
memperhatikan
apersepsi dan
tujuan
pembelajaran
yang
disampaikan
oleh guru tentang
masa
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan
Jepang di
Indonesia.
2. Siswa
memperhatikan
materi yang
disampaikan
oleh guru dengan
menggunakan
media Audio
Visual tentang
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan
Jepang di
Indonesia.
3. Siswa dibagi ke
dalam 2
kelompok,
misalnya
kelompok A dan
kelompok B.
4. Kelompok A
menerima kartu
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13. Guru memberikan konfirmasi
yang dipegang
tentang kebenaran dan
dengan kartu
kecocokan pertanyaan dan
kelompok lain. Guru
jawaban dari pasangan yang
juga menyampaikan
memberikan presentasi.
batasan waktu.
14. Guru memanggil pasangan
7. Guru meminta
berikutnya, begitu seterusnya
semua anggota
sampai seluruh pasangan
kelompok A untuk
melakukan presentasi.
mencari
15. Guru memberikan tanggapan
pasangannya di
terhadap hasil
kelompok B dengan
16. Siswa bersama guru
batas waktu tertentu.
menyimpulkan materi.
8. Guru memanggil
17. Siswa diberi kesempatan untuk
salah satu pasangan
bertanya tentang materi yang
untuk presentasi.
belum dipahami.
9. Guru memberikan
18. Guru memberikan soal
konfirmasi tentang
evaluasi.
kebenaran dan
19. Guru memberikan tindak lanjut
kecocokan
untuk pertemuan yang akan
pertanyaan dan
datang.
jawaban dari
20. Guru menutup pelajaran.
pasangan yang
memberikan
presentasi.
10. Guru memanggil
pasangan berikutnya,
begitu seterusnya
sampai seluruh
pasangan melakukan
presentasi.
11. Guru memberikan
tanggapan terhadap
hasil
12. Guru menyampaikan
kesimpulan tentang
materi yang telah
dipelajari tentang
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan Jepang
di Indonesia.
13. Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk bertanya
tentang materi
tentang
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan Jepang
di Indonesia yang

5.

6.

7.

8.

9.

10.

pertanyaan dan
kelompok B
menerima kartu
jawaban.
Siswa mencari /
mencocokkan
kartu yang
dipegang dengan
kartu kelompok
lain kemudian
berdiskusi
tentang
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan
Jepang di
Indonesia.
Salah satu
pasangan
mempresentasika
n ke depan kelas.
Siswa yang lain
memberi
tanggapan.
Pasangan
selanjutnya
mempresentasika
n hasil
diskusinya
sampai semua
pasangan telah
presentasi.
Siswa
menyimpulkan
materi tentang
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan
Jepang di
Indonesia.
Siswa diberi
kesempatan
untuk bertanya
tentang materi
tentang
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan
Jepang di
Indonesai yang
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belum dipahami.
14. Guru memberikan
soal evaluasi materi
tentang
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan Jepang
di Indonesia.
15. Guru memberikan
tindak lanjut untuk
pertemuan yang akan
datang.
16. Guru menutup
pelajaran.

belum dipahami.
11. Siswa
mengerjakan
soal evaluasi
tentang
membandingkan
masa penjajahan
Belanda dan
Jepang di
Indonesia.
12. Siswa
memperhatikan
tindak lanjut
yang
disampaikan
oleh guru.
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V
SDN PLALANGAN 04 KOTA SEMARANG

SIKLUS 1

Satuan Pendidikan

: SDN Plalangan 04 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: V(Lima) / II

Muatan Pembelajaran : IPS
Hari/Tanggal

: 17 Maret 2015

Nama Guru

: Aris Sulistyo

Petunjuk:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak
(Rusman, 2013: 98)
No
1.

2.

Indikator

Deskriptor

Melaksanakan
pra
pembelajaran.

a. Mempersiapkan sumber belajar
(RPP) dan media Audio Visual dan
kartu yang akan digunakan
b. Mengkondisikan siswa
c. Memberikan salam dan doa
d. Mengecek kehadiran siswa
a. Melakukan apersepsi
b. Menuliskan materi pembelajaran
c. Menyampaikan tujuan dan
langkah-langkah pelaksanaan

Membuka
2
pembelajaran

Tampak
(√)

Skor

√

3

√
√
√
√

2
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menyampaika
n materi
pelajaran
dengan media
Audio Visual

Membimbing
pembentukan
kelompok A
(Pertanyaan)
dan
B
(Jawaban)

pembelajaran
d. Memotivasi siswa agar lebih rajin
belajar.
a. Menyampaikan materi dengan
jelas.
b. Materi yang disampaikan sesuai
dengan tujuan pembelajaran,
c. Penjelasan yang disampaikan
menarik
d. Penggunaan media Audio Visual

a. Membuat daftar kelompok siswa
b. Mengumumkan pembagian
kelompok
c. Mengatur tempat duduk siswa tiap
kelompok
d. Membimbing siswa dalam
menempati masing-masing
kelompok
Membimbing
a. Membimbing siswa mencari
siswa
dalam
pasangan kartu jawaban dan
mencari
pertanyaan
pasangan kartu b. Soal sesuai indikator pembelajaran
dan
diskusi
kelompok
c. Petunjuk pengerjaan soal mudah
dimengerti siswa
d. Soal tidak melebar dari materi
Membimbing
a. Menjelaskanan aturan berdiskusi
siswa
dalam
pasangan kelompok A(pertanyaan
presentasi hasil
dan B (jawaban)
diskusi
b. Berkeliling membimbing setiap
kelompok dan
kelompok
Tanya jawab
c. Memberikan kesempatan siswa
untuk bertanya
d. Mendorong siswa berpartisipasi
aktif dalam kelompok
Memberikan
a. Memusatkan perhatian siswa pada
penguatan
presentasi pasangan kelompok
jawaban hasil b. Memberi kesempatan pasangan
presentasi
kelompok lain menanggapi
kepada siswa
c. Membantu siswa memperjelas
jawaban yang ditemukan
d. Memberi siswa kesempatan
bertanya
Memberikan
a. Penguatan verbal (menucapkan
penguatan dan
kata-kata: bagus, pintar,hebat)

√

3

√
√
√

3

√
√
√

3

√
√
√

3

√
√
-

3

√
√
√
√

3
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penghargaan
kepada siswa

9.

b. Penguatan non verbal (acungan
jempol, anggukan)
c. Memberikan penghargaan kepada
kelompok siswa yang aktif
d. Memberi semangat kepada
kelompok yang lemah
a. Menyimpulkan materi yang sudah
dipelajari
b. Melakukan evaluasi

Menutup
pembelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan
c. Memberikan motivasi
materi
yang d. Memberikan tindak lanjut
sudah
dipelajari
Jumlah skor yang diperoleh
Rata-rata skor
Kriteria

√
√
√

2

√
25
2,8
Baik

Semarang, 17 Maret 2015
Observer,

Sri Sikhatun, S.Pd.
NIP. 196307041994012002
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN
PLALANGAN 04 KOTA SEMARANG

SIKLUS 2

Satuan Pendidikan

: SDN Plalangan 04 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: V(Lima) / II

Muatan Pembelajaran : IPS
Hari/Tanggal

: 24 Maret 2015

Nama Guru

: Aris Sulistyo

Petunjuk:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak
(Rusman, 2013: 98)
No
1.

2.

Indikator
Melaksanakan
pra
pembelajaran.

Membuka
2
pembelajaran

Deskriptor
a. Mempersiapkan sumber belajar
(RPP) dan media Audio Visual
dan kartu yang akan digunakan
b. Mengkondisikan siswa
c. Memberikan salam dan doa
d. Mengecek kehadiran siswa
a. Melakukan apersepsi
b. Menuliskan materi pembelajaran
c. Menyampaikan tujuan dan
langkah-langkah pelaksanaan
pembelajaran
d. Memotivasi siswa agar lebih rajin

Tampak
(√)

Skor

√

4

√
√
√
√
√
√

-

3
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menyampaikan
materi pelajaran
dengan media
Audio Visual

Membimbing
pembentukan
kelompok
A
(Pertanyaan)
dan B (Jawaban)

Membimbing
siswa
dalam
mencari
pasangan kartu
dan
diskusi
kelompok

Membimbing
siswa
dalam
presentasi hasil
diskusi
kelompok dan
Tanya jawab

Memberikan
penguatan
jawaban
hasil
presentasi
kepada siswa

Memberikan
penguatan dan

belajar.
a. Menyampaikan materi dengan
jelas.
b. Materi yang disampaikan sesuai
dengan tujuan pembelajaran,
c. Penjelasan yang disampaikan
menarik
d. Penggunaan media Audio Visual
a. Membuat daftar kelompok siswa
b. Mengumumkan pembagian
kelompok
c. Mengatur tempat duduk siswa
tiap kelompok
d. Membimbing siswa dalam
menempati masing-masing
kelompok
a. Membimbing siswa mencari
pasangan kartu jawaban dan
pertanyaan
b. Soal sesuai indikator
pembelajaran
c. Petunjuk pengerjaan soal mudah
dimengerti siswa
d. Soal tidak melebar dari materi
a. Menjelaskanan aturan berdiskusi
pasangan kelompok A
(pertanyaan dan B (jawaban)
b. Berkeliling membimbing setiap
kelompok
c. Memberikan kesempatan siswa
untuk bertanya
d. Mendorong siswa berpartisipasi
aktif dalam kelompok
a. Memusatkan perhatian siswa
pada presentasi pasangan
kelompok
b. Memberi kesempatan pasangan
kelompok lain menanggapi
c. Membantu siswa memperjelas
jawaban yang ditemukan
d. Memberi siswa kesempatan
bertanya
a. Penguatan verbal (menucapkan
kata-kata: bagus, pintar,hebat)

√

4

√
√
√
√
√

4

√
√
√

4

√
√
√
√

4

√
√
√
-

3

√
√
√
√

4
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penghargaan
kepada siswa

9.

b. Penguatan non verbal (acungan
jempol, anggukan)
c. Memberikan penghargaan kepada
kelompok siswa yang aktif
d. Memberi semangat kepada
kelompok yang lemah
a. Menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari
b. Melakukan evaluasi
c. Memberikan motivasi
d. Memberikan tindak lanjut

Menutup
pembelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan
materi
yang
sudah dipelajari
Jumlah skor yang diperoleh
Rata-rata skor
Kriteria

√
√
√
√

4

√
√
√
34
3,7
Sangat
Baik

Semarang, 24 Maret 2015
Observer,

Sri Sikhatun, S.Pd.
NIP. 196307041994012002
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN
PLALANGAN 04 KOTA SEMARANG

SIKLUS 3

Satuan Pendidikan

: SDN Plalangan 04 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: V(Lima) / II

Muatan Pembelajaran : IPS
Hari/Tanggal

: 24 April 2015

Nama Guru

: Aris Sulistyo

Petunjuk:
Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
Kriteria Penskoran:
1. Skor 4 jika semua deskriptor nampak semua
2. Skor 3 jika nampak 3 deskriptor
3. Skor 2 jika nampak 2 deskriptor
4. Skor 1 jika nampak 1 deskriptor
5. Skor 0 jika semua deskriptor tidak nampak
(Rusman, 2013: 98)
No
1.

2.

Indikator
Melaksanakan
pra
pembelajaran.

Membuka
2
pembelajaran

Deskriptor
a. Mempersiapkan sumber belajar
(RPP) dan media Audio Visual
dan kartu yang akan digunakan
b. Mengkondisikan siswa
c. Memberikan salam dan doa
d. Mengecek kehadiran siswa
a. Melakukan apersepsi
b. Menuliskan materi pembelajaran
c. Menyampaikan tujuan dan
langkah-langkah pelaksanaan
pembelajaran
d. Memotivasi siswa agar lebih rajin

Tampak
(√)

Skor

√

4

√
√
√
√
√
√

-

3
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menyampaikan
materi pelajaran
dengan media
Audio Visual

Membimbing
pembentukan
kelompok
A
(Pertanyaan)
dan B (Jawaban)

Membimbing
siswa
dalam
mencari
pasangan kartu
dan
diskusi
kelompok

Membimbing
siswa
dalam
presentasi hasil
diskusi
kelompok dan
Tanya jawab

Memberikan
penguatan
jawaban
hasil
presentasi
kepada siswa

Memberikan
penguatan dan

belajar.
a. Menyampaikan materi dengan
jelas.
b. Materi yang disampaikan sesuai
dengan tujuan pembelajaran,
c. Penjelasan yang disampaikan
menarik
d. Penggunaan media Audio Visual
a. Membuat daftar kelompok siswa
b. Mengumumkan pembagian
kelompok
c. Mengatur tempat duduk siswa
tiap kelompok
d. Membimbing siswa dalam
menempati masing-masing
kelompok
a. Membimbing siswa mencari
pasangan kartu jawaban dan
pertanyaan
b. Soal sesuai indikator
pembelajaran
c. Petunjuk pengerjaan soal mudah
dimengerti siswa
d. Soal tidak melebar dari materi
a. Menjelaskanan aturan berdiskusi
pasangan kelompok A
(pertanyaan dan B (jawaban)
b. Berkeliling membimbing setiap
kelompok
c. Memberikan kesempatan siswa
untuk bertanya
d. Mendorong siswa berpartisipasi
aktif dalam kelompok
a. Memusatkan perhatian siswa
pada presentasi pasangan
kelompok
b. Memberi kesempatan pasangan
kelompok lain menanggapi
c. Membantu siswa memperjelas
jawaban yang ditemukan
d. Memberi siswa kesempatan
bertanya
a. Penguatan verbal (menucapkan
kata-kata: bagus, pintar,hebat)

√

4

√
√
√
√
√

4

√
√
√

4

√
√
√
√

4

√
√
√
√

4

√
√
√
√

4
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penghargaan
kepada siswa

9.

b. Penguatan non verbal (acungan
jempol, anggukan)
c. Memberikan penghargaan kepada
kelompok siswa yang aktif
d. Memberi semangat kepada
kelompok yang lemah
a. Menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari
b. Melakukan evaluasi
c. Memberikan motivasi
d. Memberikan tindak lanjut

Menutup
pembelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan
materi
yang
sudah dipelajari
Jumlah skor yang diperoleh
Rata-rata skor
Kriteria

√
√
√
√

4

√
√
√
35
3,8
Sangat
Baik

Semarang, 24 April 2015
Observer,

Sri Sikhatun, S.Pd.
NIP. 196307041994012002
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG
SIKLUS I

No.

Nama Siswa

Aktivitas Siswa
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skor

1

Bintang Kurnia

2

2

2

2

2

1

2

2

3

18

2

Wendyansyah G

2

2

2

2

2

2

2

2

3

19

3

Istatik Anisa

3

3

3

2

2

3

4

3

4

27

4

Daiva Radja Borneo

2

2

2

2

2

2

2

2

3

19

5

Tegar Rafa P.

3

3

4

2

3

4

3

3

4

29

6

Nabillah Tri M.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Adila Khoirunisa W. P.

2

2

3

3

2

2

2

3

3

22

8

Sabta Nourissa W. P.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

9

Tiara Kusuma Putri

2

2

2

2

2

2

2

3

3

20

10

Diva Anggita Dewi

4

3

3

3

2

3

4

4

4

30

11

Berliano Pandu K.

2

3

3

2

2

2

3

3

3

23

12

Alfiatul Khoiriyah

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

13

Rana Indera Reksa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

14

Farra Nur Aulia

3

2

4

4

3

3

3

3

4

29

15

Anugrah Dias Dwi K.

2

2

2

2

2

2

2

2

3

19

16

Prastyo Mardiyanto

3

3

3

2

2

2

4

3

3

25

17

Adi Kabul P.

2

2

2

2

2

2

2

3

3

20

18

Firman Arya S.

2

2

2

2

2

2

2

2

3

19

19

Alifah Hasna S.

4

2

3

3

2

2

2

2

3

23

20

Autri Mardika A.

2

3

3

2

3

4

3

4

4

28

21

Kayla Farellia Vasya

2

2

2

2

2

2

3

2

3

20
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22

M. Hayyan Aris A.

3

2

3

2

2

2

2

3

3

22

23

Iqbal Fadli Setiawan

2

2

2

2

2

2

2

2

3

19

24

Sussanti Kusuma S

3

2

3

3

2

3

3

3

4

26

25

Thalitaffia Hanan M.

2

2

2

2

2

2

2

2

3

19

26

Devi arista P.

2

2

2

2

2

2

2

2

3

19

JUMLAH SKOR

549

JUMLAH RATA-RATA SKOR

21,96

KRITERIA

Baik

Semarang, 17 Maret 2015
Observer,

Nur Ajeng Maftukhah
NIM. 1401411124
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG
SIKLUS II

Aktivitas Siswa
No.

Nama Siswa

Skor
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Bintang Kurnia

2

2

2

2

2

2

2

2

3

19

2

Wendyansyah G

2

2

3

2

3

2

2

3

2

21

3

Istatik Anisa

3

3

4

3

3

2

3

2

3

26

4

Daiva Radja Borneo

2

2

3

2

3

2

2

3

3

22

5

Tegar Rafa P.

3

3

3

4

4

2

2

3

3

27

6

Nabillah Tri M.

2

2

3

2

2

3

4

4

4

26

7

Adila Khoirunisa W. P.

3

3

2

3

3

3

2

3

4

26

8

Sabta Nourissa W. P.

2

2

3

2

2

2

2

2

3

20

9

Tiara Kusuma Putri

2

2

2

2

3

2

3

3

3

22

10

Diva Anggita Dewi

3

4

4

4

4

3

2

3

4

31

11

Berliano Pandu K.

2

2

3

3

3

2

2

2

4

23

12

Alfiatul Khoiriyah

3

2

2

2

3

2

4

3

3

24

13

Rana Indera Reksa

2

2

3

2

3

3

2

3

3

23

14

Farra Nur Aulia

3

4

2

3

4

2

2

2

4

26

15

Anugrah Dias Dwi K.

2

2

3

2

2

4

2

3

2

22

16

Prastyo Mardiyanto

3

2

4

4

4

2

3

2

3

27

17

Adi Kabul P.

2

2

2

2

2

3

2

3

3

21

18

Firman Arya S.

2

2

2

2

2

2

2

2

3

19

19

Alifah Hasna S.

2

2

3

2

2

4

3

3

3

24

20

Autri Mardika A.

4

3

4

4

4

2

2

3

4

30

21

Kayla Farellia Vasya

2

2

2

2

2

3

2

2

3

20
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22

M. Hayyan Aris A.

3

3

3

3

4

2

2

2

3

25

23

Iqbal Fadli Setiawan

2

2

3

2

2

3

2

4

4

24

24

Sussanti Kusuma S

4

3

2

3

4

2

3

3

4

28

25

Thalitaffia Hanan M.

2

2

3

2

3

2

2

2

3

21

26

Devi arista P.

2

2

2

2

2

3

3

3

3

22

JUMLAH SKOR

619

JUMLAH RATA-RATA SKOR

23,81

KRITERIA

2,65

Semarang, 24 Maret 2015
Observer,

Nur Ajeng Maftukhah
NIM. 1401411124
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG
SIKLUS III

No.

Nama Siswa

Aktivitas Siswa

Skor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Bintang Kurnia

3

2

2

3

2

3

3

3

3

24

2 Wendyansyah G

3

3

4

4

4

4

4

4

3

33

3 Istatik Anisa

2

3

3

2

4

3

3

4

4

28

4 Daiva Radja Borneo

3

2

2

4

2

4

4

2

3

26

5 Tegar Rafa P.

3

3

4

3

4

3

3

4

4

31

6 Nabillah Tri M.

4

4

4

4

3

4

3

4

3

33

7 Adila Khoirunisa W.

3

3

3

3

2

4

4

3

4

29

8 Sabta Nourissa W. P.

4

3

4

4

4

4

3

4

3

33

9 Tiara Kusuma Putri

3

2

2

4

2

3

4

3

4

27

10 Diva Anggita Dewi

4

3

3

4

2

4

4

2

4

30

11 Berliano Pandu K.

3

3

3

3

2

4

3

4

4

29

12 Alfiatul Khoiriyah

3

3

4

4

4

4

3

4

3

32

13 Rana Indera Reksa

2

3

3

4

4

2

2

4

2

26

14 Farra Nur Aulia

3

3

4

4

3

4

4

3

4

32

15 Anugrah Dias Dwi K.

2

2

2

2

4

2

2

2

2

20

16 Prastyo Mardiyanto

3

3

2

3

2

4

3

4

3

27

17 Adi Kabul P.

2

3

3

4

4

4

4

3

4

31

18 Firman Arya S.

3

3

3

3

3

4

2

4

4

29

19 Alifah Hasna S.

4

3

2

3

3

3

4

3

4

29

20 Autri Mardika A.

4

3

3

4

4

4

3

4

3

32

21 Kayla Farellia Vasya

3

3

3

3

3

3

4

3

4

29

P.
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22 M. Hayyan Aris A.

3

3

3

4

4

4

3

4

4

32

23 Iqbal Fadli Setiawan

4

4

4

3

3

3

4

2

3

30

24 Sussanti Kusuma S

4

4

4

4

3

3

4

3

4

33

25 Thalitaffia Hanan M.

3

4

3

3

4

4

3

4

3

31

26 Devi arista P.

3

3

3

4

3

4

4

2

3

29

JUMLAH SKOR

765

JUMLAH RATA-RATA SKOR

29,4

KRITERIA

3,3

Semarang, 24 April 2015
Observer,

Nur Ajeng Maftukhah
NIM. 1401411124
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HASIL OBSERVASI KARAKTER/AFEKTIF SISWA
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG
SIKLUS I

No. Nama Siswa

Karakter/afektif
1

2

3

4

5

6

Skor

1

Bintang Kurnia

2

2

3

2

2

2

13

2

Wendyansyah G

3

2

3

3

2

3

16

3

Istatik Anisa

3

3

4

2

3

2

17

4

Daiva Radja Borneo

3

2

3

3

3

3

17

5

Tegar Rafa P.

3

3

4

2

2

3

17

6

Nabillah Tri M.

-

-

-

-

-

-

-

7

Adila Khoirunisa W. P.

3

3

3

2

3

4

18

8

Sabta Nourissa W. P.

2

2

3

3

3

3

16

9

Tiara Kusuma Putri

3

3

4

2

2

3

17

10

Diva Anggita Dewi

4

4

3

2

3

4

20

11

Berliano Pandu K.

3

3

3

3

2

2

16

12

Alfiatul Khoiriyah

3

2

3

3

2

3

16

13

Rana Indera Reksa

2

2

3

3

3

3

16

14

Farra Nur Aulia

3

3

4

2

3

2

17

15

Anugrah Dias Dwi K.

3

2

3

3

4

3

18

16

Prastyo Mardiyanto

4

4

4

2

3

4

21

17

Adi Kabul P.

3

3

3

4

2

3

18

18

Firman Arya S.

3

3

3

2

3

2

16

19

Alifah Hasna S.

3

3

3

2

3

4

18

20

Autri Mardika A.

3

4

4

2

2

4

19

21

Kayla Farellia Vasya

3

2

3

3

3

2

16
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22

M. Hayyan Aris A.

3

3

3

2

4

2

17

23

Iqbal Fadli Setiawan

3

2

3

3

3

3

17

24

Sussanti Kusuma S

3

4

3

4

2

4

20

25

Thalitaffia Hanan M.

3

2

3

2

3

3

16

26

Devi arista P.

3

2

3

3

3

2

16

JUMLAH SKOR

428

JUMLAH RATA-RATA SKOR

17,12

KRITERIA

Baik

Semarang, 17 Maret 2015
Observer,

Nur Ajeng Maftukhah
NIM. 1401411124

341

HASIL OBSERVASI KARAKTER/AFEKTIF SISWA
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG
SIKLUS II

No.

Nama Siswa

Karakter/afektif
1

2

3

4

5

6

Skor

1

Bintang Kurnia

3

2

3

2

3

2

15

2

Wendyansyah G

3

3

3

2

3

4

18

3

Istatik Anisa

3

2

4

4

2

3

18

4

Daiva Radja Borneo

3

3

3

3

4

2

18

5

Tegar Rafa P.

3

4

3

3

2

3

18

6

Nabillah Tri M.

4

2

4

4

3

3

20

7

Adila Khoirunisa W. P.

3

3

3

3

3

4

19

8

Sabta Nourissa W. P.

3

4

4

4

2

3

20

9

Tiara Kusuma Putri

3

4

3

3

3

2

18

10

Diva Anggita Dewi

3

3

4

3

2

3

18

11

Berliano Pandu K.

4

2

3

3

4

2

18

12

Alfiatul Khoiriyah

3

3

3

3

4

3

19

13

Rana Indera Reksa

3

2

3

2

3

4

17

14

Farra Nur Aulia

3

3

3

3

3

3

18

15

Anugrah Dias Dwi K.

2

3

4

3

2

3

17

16

Prastyo Mardiyanto

3

3

4

2

3

3

18

17

Adi Kabul P.

2

2

3

2

3

3

15

18

Firman Arya S.

3

3

3

3

3

3

18

19

Alifah Hasna S.

3

3

3

3

3

4

19

20

Autri Mardika A.

4

4

4

3

4

3

22

21

Kayla Farellia Vasya

3

3

3

3

3

3

18
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22

M. Hayyan Aris A.

4

3

4

3

3

4

21

23

Iqbal Fadli Setiawan

4

4

4

3

2

4

21

24

Sussanti Kusuma S

4

4

4

4

4

4

24

25

Thalitaffia Hanan M.

3

3

3

3

3

3

18

26

Devi arista P.

3

3

3

2

4

3

18

JUMLAH SKOR
JUMLAH RATA-RATA SKOR
KRITERIA

483
18,58
Sangat
Baik

Semarang, 24 Maret 2015
Observer,

Nur Ajeng Maftukhah
NIM. 1401411124
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HASIL OBSERVASI KARAKTER/AFEKTIF SISWA
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG
SIKLUS III

No
1

Karakter
2 3 4

Skor
5

6

3

3

4

4

3

3

20

1.

Nama
Bintang Kurnia

2.

Wendyansyah G

3

2

3

3

4

4

19

3.

Istatik Anisa

3

3

4

4

4

3

21

4.

Daiva Radja Borneo

3

4

3

3

3

2

18

5.

Tegar Rafa P.

4

2

4

3

4

4

21

6.

Nabillah Tri M.

4

4

4

4

4

3

23

7

Adila Khoirunisa W. P.

3

3

4

3

3

2

18

8

Sabta Nourissa W. P.

4

4

3

2

3

4

20

9

Tiara Kusuma Putri

4

3

4

3

4

4

22

10

Diva Anggita Dewi

3

4

3

4

4

3

21

11

Berliano Pandu K.

3

2

3

2

3

4

17

12

Alfiatul Khoiriyah

3

3

4

3

4

3

20

13

Rana Indera Reksa

2

2

3

4

2

2

15

14

Farra Nur Aulia

2

2

3

2

3

4

16

15

Anugrah Dias Dwi K.

3

3

4

3

2

3

18

16

Prastyo Mardiyanto

3

2

3

4

4

4

20

17

Adi Kabul P.

3

4

4

3

4

4

22

18

Firman Arya S.

3

4

4

4

4

4

23

19

Alifah Hasna S.

4

3

4

3

4

4

22

20

Autri Mardika A.

3

4

4

4

4

4

23

21

Kayla Farellia Vasya

3

4

4

3

4

4

22

22

M. Hayyan Aris A.

4

3

4

4

3

4

22
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23

Iqbal Fadli Setiawan

4

4

4

4

4

4

24

24

Sussanti Kusuma S

4

3

4

4

4

4

23

25

Thalitaffia Hanan M.

3

4

4

3

3

4

21

26

Devi arista P.

3

3

4

3

4

4

21

Semarang, 24 April 2015
Observer,

Nur Ajeng Maftukhah
NIM. 1401411124
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HASIL OBSERVASI PSIKOMOTOR SISWA
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG
SIKLUS I

Aspek
No

Nama Siswa

Psikomotor
1

2

Skor

1

Bintang Kurnia

2

2

4

2

Wendyansyah G

3

2

5

3

Istatik Anisa

3

3

6

4

Daiva Radja Borneo

3

3

6

5

Tegar Rafa P.

3

3

6

6

Nabillah Tri M.

-

-

-

7

Adila Khoirunisa W. P.

3

4

7

8

Sabta Nourissa W. P.

2

2

4

9

Tiara Kusuma Putri

3

3

6

10

Diva Anggita Dewi

3

3

6

11

Berliano Pandu K.

3

3

6

12

Alfiatul Khoiriyah

3

3

6

13

Rana Indera Reksa

3

3

6

14

Farra Nur Aulia

3

3

6

15

Anugrah Dias Dwi K.

3

3

6

16

Prastyo Mardiyanto

3

3

6

17

Adi Kabul P.

3

3

6

18

Firman Arya S.

3

3

6

19

Alifah Hasna S.

3

4

7

20

Autri Mardika A.

3

4

7

21

Kayla Farellia Vasya

2

3

5
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22

M. Hayyan Aris A.

3

3

6

23

Iqbal Fadli Setiawan

3

3

6

24

Sussanti Kusuma S

3

4

7

25

Thalitaffia Hanan M.

2

3

5

26

Devi arista P.

2

3

5

JUMLAH SKOR

146

JUMLAH RATA-RATA SKOR

5,84

KRITERIA

Baik

Semarang, 17 Maret 2015
Observer,

Nur Ajeng Maftukhah
NIM. 1401411124
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HASIL OBSERVASI PSIKOMOTOR SISWA
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG
SIKLUS II

No

Nama

Aspek Psikomotor
1

2

Total Skor

1

Bintang Kurnia

2

3

5

2

Wendyansyah G

3

3

6

3

Istatik Anisa

3

3

6

4

Daiva Radja Borneo

3

3

6

5

Tegar Rafa P.

3

3

6

6

Nabillah Tri M.

3

3

6

7

Adila Khoirunisa W. P.

4

4

8

8

Sabta Nourissa W. P.

4

3

7

9

Tiara Kusuma Putri

3

4

7

10

Diva Anggita Dewi

3

3

6

11

Berliano Pandu K.

2

3

5

12

Alfiatul Khoiriyah

3

3

6

13

Rana Indera Reksa

2

3

5

14

Farra Nur Aulia

3

3

6

15

Anugrah Dias Dwi K.

3

3

6

16

Prastyo Mardiyanto

3

2

5

17

Adi Kabul P.

2

3

5

18

Firman Arya S.

3

3

6

19

Alifah Hasna S.

3

3

6

20

Autri Mardika A.

3

3

6

348

21

Kayla Farellia Vasya

3

3

6

22

M. Hayyan Aris A.

3

3

6

23

Iqbal Fadli Setiawan

4

3

7

24

Sussanti Kusuma S

4

4

8

25

Thalitaffia Hanan M.

3

3

6

26

Devi arista P.

3

3

6

JUMLAH SKOR

158

JUMLAH RATA-RATA SKOR

6,1
sangat

KRITERIA

Baik

Semarang, 24 Maret 2015
Observer,

Nur Ajeng Maftukhah
NIM. 1401411124
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HASIL OBSERVASI PSIKOMOTOR SISWA
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG
SIKLUS III
No

Nama

Aspek Psikomotor
1

2

Skor

1

Bintang Kurnia

3

2

5

2

Wendyansyah G

4

3

7

3

Istatik Anisa

3

3

6

4

Daiva Radja Borneo

4

4

8

5

Tegar Rafa P.

3

3

6

6

Nabillah Tri M.

4

4

8

7

Adila Khoirunisa W. P.

3

3

6

8

Sabta Nourissa W. P.

3

4

7

9

Tiara Kusuma Putri

3

3

6

10

Diva Anggita Dewi

4

4

8

11

Berliano Pandu K.

3

3

6

12

Alfiatul Khoiriyah

3

3

6

13

Rana Indera Reksa

3

2

5

14

Farra Nur Aulia

3

4

7

15

Anugrah Dias Dwi K.

2

2

4

16

Prastyo Mardiyanto

4

4

8

17

Adi Kabul P.

3

3

6

18

Firman Arya S.

3

4

7

19

Alifah Hasna S.

4

3

7

20

Autri Mardika A.

3

4

7

21

Kayla Farellia Vasya

3

3

6

22

M. Hayyan Aris A.

4

4

8

23

Iqbal Fadli Setiawan

4

4

8
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24

Sussanti Kusuma S

4

3

7

25

Thalitaffia Hanan M.

3

4

7

26

Devi arista P.

4

3

7

Jumlah Skor

173

Jumlah Rata-Rata Skor

6,7

Kriteria

Sangat
Baik

Semarang, 24 April 2015
Observer,

Nur Ajeng Maftukhah
NIM. 1401411124
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HASIL EVALUASI SIKLUS I
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG

No.

Nama Siswa

Nilai

Ketuntasan

1

Bintang Kurnia

56

Tidak Tuntas

2

Wendyansyah G

66

Tuntas

3

Istatik Anisa

83

Tuntas

4

Daiva Radja Borneo

66

Tuntas

5

Tegar Rafa P.

80

Tuntas

6

Nabillah Tri M.

-

-

7

Adila Khoirunisa W. P.

73

Tuntas

8

Sabta Nourissa W. P.

56

Tidak Tuntas

9

Tiara Kusuma Putri

66

Tuntas

10

Diva Anggita Dewi

96

Tuntas

11

Berliano Pandu K.

76

Tuntas

12

Alfiatul Khoiriyah

50

Tidak Tuntas

13

Rana Indera Reksa

50

Tidak Tuntas

14

Farra Nur Aulia

93

Tuntas

15

Anugrah Dias Dwi K.

66

Tuntas

16

Prastyo Mardiyanto

73

Tuntas

17

Adi Kabul P.

66

Tuntas

18

Firman Arya S.

66

Tuntas

19

Alifah Hasna S.

56

Tidak Tuntas

20

Autri Mardika A.

80

Tuntas

21

Kayla Farellia Vasya

66

Tuntas
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22

M. Hayyan Aris A.

76

Tuntas

23

Iqbal Fadli Setiawan

66

Tuntas

24

Sussanti Kusuma S

83

Tuntas

25

Thalitaffia Hanan M.

43

Tidak Tuntas

26

Devi arista P.
SKOR RATA-RATA

66

Tuntas
68,7

NILAI TERENDAH

43

NILAI TERTINGGI

96

JUMLAH SISWA TUNTAS

19

JUMLAH SISWA TIDAK TUNTAS

6

Semarang, 17 Maret 2015
Mengetahui Kolabolator,

Sri Sikhatun, S.Pd.
NIP. 196307041994012002
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HASIL EVALUASI SIKLUS II
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG

No.

Nama Siswa

Nilai

Ketuntasan

1

Bintang Kurnia

60

Tidak Tuntas

2

Wendyansyah G

83

Tuntas

3

Istatik Anisa

90

Tuntas

4

Daiva Radja Borneo

56

Tidak Tuntas

5

Tegar Rafa P.

86

Tuntas

6

Nabillah Tri M.

100

Tuntas

7

Adila Khoirunisa W. P.

96

Tuntas

8

Sabta Nourissa W. P.

73

Tuntas

9

Tiara Kusuma Putri

86

Tuntas

10

Diva Anggita Dewi

93

Tuntas

11

Berliano Pandu K.

80

Tuntas

12

Alfiatul Khoiriyah

93

Tuntas

13

Rana Indera Reksa

90

Tuntas

14

Farra Nur Aulia

93

Tuntas

15

Anugrah Dias Dwi K.

86

Tuntas

16

Prastyo Mardiyanto

73

Tuntas

17

Adi Kabul P.

93

Tuntas

18

Firman Arya S.

50

Tidak Tuntas

19

Alifah Hasna S.

93

Tuntas

20

Autri Mardika A.

83

Tuntas

21

Kayla Farellia Vasya

86

Tuntas
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22

M. Hayyan Aris A.

93

Tuntas

23

Iqbal Fadli Setiawan

86

Tuntas

24

Sussanti Kusuma S

100

Tuntas

25

Thalitaffia Hanan M.

73

Tuntas

26

Devi arista P.

93

Tuntas

SKOR RATA-RATA

84,1

NILAI TERENDAH

50

NILAI TERTINGGI

100

JUMLAH SISWA TIDAK TUNTAS

3

JUMLAH SISWA TUNTAS

23

Semarang, 24 Maret 2015
Mengetahui Kolabolator,

Sri Sikhatun, S.Pd.
NIP. 196307041994012002
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HASIL EVALUASI SIKLUS III
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN PLALANGAN 04
KOTA SEMARANG

No.

Nama Siswa

Nilai

Ketuntasan

1

Bintang Kurnia

84

Tuntas

2

Wendyansyah G

84

Tuntas

3

Istatik Anisa

96

Tuntas

4

Daiva Radja Borneo

88

Tuntas

5

Tegar Rafa P.

80

Tuntas

6

Nabillah Tri M.

100

Tuntas

7

Adila Khoirunisa W. P.

92

Tuntas

8

Sabta Nourissa W. P.

100

Tuntas

9

Tiara Kusuma Putri

100

Tuntas

10

Diva Anggita Dewi

92

Tuntas

11

Berliano Pandu K.

92

Tuntas

12

Alfiatul Khoiriyah

100

Tuntas

13

Rana Indera Reksa

76

Tuntas

14

Farra Nur Aulia

100

Tuntas

15

Anugrah Dias Dwi K.

64

Tidak Tuntas

16

Prastyo Mardiyanto

80

Tuntas

17

Adi Kabul P.

68

Tuntas

18

Firman Arya S.

68

Tuntas

19

Alifah Hasna S.

92

Tuntas

20

Autri Mardika A.

96

Tuntas

21

Kayla Farellia Vasya

88

Tuntas

22

M. Hayyan Aris A.

100

Tuntas

23

Iqbal Fadli Setiawan

100

Tuntas
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24

Sussanti Kusuma S

100

Tuntas

25

Thalitaffia Hanan M.

76

Tuntas

26

Devi arista P.

76

Tuntas

SKOR RATA-RATA

88

NILAI TERENDAH

64

NILAI TERTINGGI

100

JUMLAH SISWA TIDAK TUNTAS

1

JUMLAH SISWA TUNTAS

25

Semarang, 24 April 2015
Mengetahui Kolabolator,

Sri Sikhatun, S.Pd.
NIP. 196307041994012002
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CATATAN LAPANGAN
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL
Siklus 1
Ruang Kelas : V SDN Plalangan 04 Kota Semarang
Nama Guru

: Aris Sulistyo

Hari/tanggal

: 17 Maret 2015

Pukul

: 07.00-09.00 WIB

Petunjuk

: Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS Melalui

Model Make A Match Dengan Media Audio Visual pada siswa kelas V SDN Plalangan

4 Kota Semarang.

Guru sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran dan media Audio
Visual tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia indikator guru membuka
pembelajaran sudah melakukan beberapa hal meliputi memberikan salam dan doa
mengecek kehadiran siswa melakukan apersepsi menyampaikan tujuan dan
langkah-langkah pembelajaran sedangkan yang belum dilaksanakan guru
mengkondisikan siswa dan menuliskan materi pembelajaran. Pada indikator
menyampaikan materi pembelajaran dengan media Audio Visual tentang masa
penjajahan Belanda di Indonesia guru sudah melakukan beberapa hal diantaranya
menjelaskan materi dengan jelas, materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan
pembelajaran indikator yang belum nampak penjelasan yang disampaikan belum
menarik siswa. Pada indikator membimbing pembentukan kelompok guru sudah
melakukan berbagai hal meliputi mengumumkan pembegian kelompok, mengatur
tempat duduk siswa tiap kelompok dan membimbing siswa dalam menepati
kelompoknya sedangkan yang belum dilakukan membuat daftar kelompok
pertanyaan maupu kelompok jawaban. Pada indikator membimbing siswa dalam
mencari pasangan kartu dan diskusi kelompok guru sudah melakukan beberapa
hal diantaranya membimbing siswa mencari pasangan kartu, soal dalam kartu
pertanyaan sesuai dan tidak melebar dengan materi pembelajaran masa penjajahan
Belanda di Indonesia sedangkan yang belum dilakukan guru yaitu petunjuk
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pengerjaan soal mudah dimengerti. Pada indikator membimbing siswa dalam
presentasi hasil diskusi kelompok dan tanya jawab guru sudah melakukan
berbagai hal meliputi menjelaskan aturan berdiskusi pasangan kelompok,
berkeliling membimbing kelompok dan memberi kesempatan siswa untuk
bertanya sedangkan hal yang belum dilakukan guru belum mendorong aktif
partisipasi siswa dalam kelompok. Pada indikator memberikan penguatan jawaban
hasil presentasi kepada siswa guru sudah melakukan beberapa hal yaitu
memberikan penguatan dengan menggunakan verbal (kata-kata) maupun
penguatan non verbal selain itu guru sudah memberikan penghargaan kepada
pasangan kartu yang aktif sedangkan hal belum dilakukan guru tidak memberi
semangat kepada kelompok yang lemah pada indikator menutup pembelajaran
guru sudah melakukan beberapa hal yaitu menyimpulkan materi masa penjajahan
Belanda di Indonesia dan melakukan evaluasi dengan materi pembelajaran masa
penjajah Belanda di Indonesia sedangkan hal yang belum dilakukan guru yaitu
memberikan motivasi dan memberikan tindak lanjut.
Pembelajaran IPS dengan materi masa penjajahan Belanda di Indonesia
melalui model Make A Match dengan media Audio Visual pada siswa kelas V
SDN Plalangan 04 Kota Semarang, berjalan dengan baik guru mengajar lebih dari
70 menit, siswa aktif namun pada saat kegiatan mencari pasangan kartu ada
beberapa siswa yang kurang aktif yaitu Bintang Kurnia, Sabta Khoirunisa,
Alfiatul Khoriyah, Rana Indra Reksa, Alifah Hasna dan Thalita Hanan. Satu siswa
yang bernama Nabila tidak masuk sekolah dikarenakan izin maka pembelajaran
diikuti oleh 25 siswa

Semarang, 17 Maret 2015
Observer,

Sri Sikhatun, S.Pd.
NIP. 196307041994012002
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CATATAN LAPANGAN
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL
Siklus 2
Ruang Kelas : V SDN Plalangan 04 Kota Semarang
Nama Guru

: Aris Sulistyo

Hari/tanggal

: 24 Maret 2015

Pukul

: 07.00-09.00

Petunjuk

: Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS Melalui

Model Make A Match Dengan Media Audio Visual pada siswa kelas V SDN Plalangan

4 Kota Semarang.

Pelaksanaan Siklus II sebelum pembelajaran dimulai guru sudah
mempersiapkan perangkat pembelajaran dan media Audio Visual tentang masa
penjajahan Jepang di Indonesia indikator guru membuka pembelajaran sudah
melakukan semua deskriptor meliputi memberikan salam dan doa mengecek
kehadiran siswa melakukan apersepsi menyampaikan tujuan dan langkah-langkah
pembelajaran, mengkondisikan siswa maupun menuliskan materi pembelajaran.
Pada indikator menyampaikan materi pembelajaran dengan media Audio Visual
tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia guru sudah melakukan semua
deskriptor diantaranya menjelaskan materi dengan jelas, materi yang disampaikan
sesuai dengan tujuan pembelajaran dan penjelasan yang disampaikan sudah
menarik siswa. Pada indikator membimbing pembentukan kelompok guru sudah
melakukan berbagai hal meliputi mengumumkan pembegian kelompok, mengatur
tempat duduk siswa tiap kelompok dan membimbing siswa dalam menepati
kelompoknya dan membuat daftar kelompok pertanyaan maupu kelompok
jawaban. Pada indikator membimbing siswa dalam mencari pasangan kartu dan
diskusi kelompok guru sudah melakukan beberapa hal diantaranya membimbing
siswa mencari pasangan kartu, soal dalam kartu pertanyaan sesuai dan tidak
melebar dengan materi pembelajaran masa penjajahan Jepang di Indonesia dan
petujuk pengerjaan soal mudah dimengerti. Pada indikator membimbing siswa
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dalam presentasi hasil diskusi kelompok dan tanya jawab guru sudah melakukan
berbagai hal meliputi menjelaskan aturan berdiskusi pasangan kelompok,
berkeliling membimbing kelompok dan memberi kesempatan siswa untuk
bertanya, mendorong aktif partisipasi siswa dalam kelompok. Pada indikator
memberikan penguatan jawaban hasil presentasi kepada siswa guru sudah
melakukan beberapa hal yaitu memberikan penguatan dengan menggunakan
verbal (kata-kata) maupun penguatan non verbal selain itu guru sudah
memberikan penghargaan kepada pasangan kartu yang aktif sedangkan hal belum
dilakukan guru tidak memberi semangat kepada kelompok yang lemah pada
indikator menutup pembelajaran guru sudah melakukan semua deskriptor meliputi
menyimpulkan materi masa penjajahan Jepang di Indonesia dan melakukan
evaluasi dengan materi pembelajaran masa penjajah Jepang di Indonesia,
memberikan motivasi dan memberikan tindak lanjut.
Berdasarkan observasi proses pembelajaran berlangsung baik semua siswa
mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh pada waktu kegiatan mencari
pasangan kartu semua siswa aktif dan mengikuti petunjuk yang diberikan guru.
Semua siswa masuk sekolah jadi pembelajaran diikuti oleh 26 siswa.

Semarang, 24 Maret 2015
Observer,

Sri Sikhatun, S.Pd.
NIP. 196307041994012002
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CATATAN LAPANGAN
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL
Siklus 3

Ruang Kelas : V SDN Plalangan 04 Kota Semarang
Nama Guru

: Aris Sulistyo

Hari/tanggal

: 24 Maret 2015

Pukul

: 07.00-09.00

Petunjuk

: Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS Melalui

Model Make A Match Dengan Media Audio Visual pada siswa kelas V SDN Plalangan

4 Kota Semarang.

Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru sudah mempersiapkan perangkat
pembelajaran dan media Audio Visual tentang membandingkan masa penjajahan
Belanda dan Jepang di Indonesia indikator guru membuka pembelajaran sudah
melakukan semua deskriptor meliputi memberikan salam dan doa mengecek
kehadiran siswa melakukan apersepsi menyampaikan tujuan dan langkah-langkah
pembelajaran, mengkondisikan siswa maupun menuliskan materi pembelajaran.
Pada indikator menyampaikan materi pembelajaran dengan media Audio Visual
tentang membandingkan masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia guru
sudah melakukan semua deskriptor diantaranya menjelaskan materi dengan jelas,
materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan penjelasan yang
disampaikan belum menarik siswa. Pada indikator membimbing pembentukan
kelompok guru sudah melakukan berbagai hal meliputi mengumumkan
pembegian kelompok, mengatur tempat duduk siswa tiap kelompok dan
membimbing siswa dalam menepati kelompoknya dan membuat daftar kelompok
pertanyaan maupu kelompok jawaban. Pada indikator membimbing siswa dalam
mencari pasangan kartu dan diskusi kelompok guru sudah melakukan beberapa
hal diantaranya membimbing siswa mencari pasangan kartu, soal dalam kartu
pertanyaan sesuai dan tidak melebar dengan materi pembelajaran membandingkan
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masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia dan petujuk pengerjaan soal
mudah dimengerti. Pada indikator membimbing siswa dalam presentasi hasil
diskusi kelompok dan tanya jawab guru sudah melakukan berbagai hal meliputi
menjelaskan aturan berdiskusi pasangan kelompok, berkeliling membimbing
kelompok dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya, mendorong aktif
partisipasi siswa dalam kelompok. Pada indikator memberikan penguatan jawaban
hasil presentasi kepada siswa guru sudah melakukan beberapa hal yaitu
memberikan penguatan dengan menggunakan verbal (kata-kata) maupun
penguatan non verbal selain itu guru sudah memberikan penghargaan kepada
pasangan kartu yang aktif, memberi semangat kepada kelompok yang lemah pada
indikator menutup pembelajaran guru sudah melakukan semua deskriptor meliputi
menyimpulkan materi membandingkan masa penjajahan Belanda dan Jepang di
Indonesia dan melakukan evaluasi dengan materi pembelajaran membandingkan
masa penjajah Belanda dan Jepang di Indonesia,

memberikan motivasi dan

memberikan tindak lanjut.
Pembelajaran membandingkan masa penjajah Belanda dan Jepang di
Indonesia berlangsung baik semua siswa masuk kelas tepat waktu, pembelajaran
diikuti 26 siswa, pejelasan guru sudah baik sebagian besar siswa termotivasi untuk
mengikuti pembelajaran, pada saat pembentukan kelompok semua siswa dengan
cepat mencari pasangan kartunya dan sebagian siswa sudah berdiskusi dengan
aktif, tetapi terdapat satu anak yang kurang aktif yaitu Anugrah Dias Dwi K.
dikarenakan sedang pemulihan dari sakit demam.

Semarang, 24 April 2015
Observer,

Sri Sikhatun, S.Pd.
NIP. 196307041994012002
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LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PENELITIAN
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIKLUS I

Gambar 1. Foto berdoa sebelum pembelajaran

Gambar 3. Foto menjelaskan melalui media
Audio Visual

Gambar 5. Foto membimbing diskusi

Gambar 2. Foto apersepsi dan memotivasi
siswa

Gambar 4. Foto mencari pasangan kartu

Gambar 6. Foto presentasi siswa
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Gambar 7. Foto guru menyimpulkan
pembelajaran

Gambar 8. Foto memberikan evaluasi

Gambar 9. Foto siswa mengerjakan soal
evaluasi

Gambar 10. Foto guru mengakhiri
pembelajaran
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIKLUS II

Gambar 11. Foto berdoa sebelum
pembelajaran

Gambar 12. Foto melakukan presensi

Gambar 13. Foto apersepsi

Gambar 14. Foto menjelaskan melalui
media Audio Visual

Gambar 15. Menyimak media audio visual

Gambar 16. Mencari pasangan kartu
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Gambar 17. Foto guru membimbing siswa
dalam berdiskusi

Gambar 18. Foto guru membimbing siswa
dalam presentasi kelas

Gambar 19. Foto menyimpulkan
pembelajaran

Gambar 20. Foto siswa mengerjakan
evaluasi

Gambar 21. Foto memberikan refleksi dan
tindak lanjut

Gambar 22. Foto berdoa setelah
pembelajaran
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIKLUS III

Gambar 23. Foto berdoa sebelum
pembelajaran

Gambar 25. Foto apersepsi dan motivasi

Gambar 27. Foto menyimak media Audio
Visual

Gambar 24. Foto melakukan presensi

Gambar 26. Foto menjelaskan melalui
media Audio Visual

Gambar 28. Foto mencari pasangan kartu
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Gambar 29. Foto siswa mempresentasikan
hasil diskusi

Gambar 30. Foto guru memberikan
penguatan dan penghargaan

Gambar 31. Foto memberikan evaluasi

Gambar 32. Foto siswa mengerjakan
evaluasi

Gambar 33. Foto melakukan refleksi dan
tindak lanjut

Gambar 34. Foto berdoa setelah
pembelajaran
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LAMPIRAN 5
SURAT-SURAT PENELITIAN
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SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
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SURAT IJIN PENELITIAN
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SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

